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SOSYAL MEDYA

ENGELLİ BİREYLER İÇİN TEKNOLOJİ 
AKÜLÜ ARABALARDAN YA DA 
BASTONLARDAN İBARET DEĞİL. 
BİLİM İNSANLARI HER GÜN 
ENGELLİ BİREYLERİN HAYATLARINI 
KOLAYLAŞTIRAN ÜRÜNLER 
GELİŞTİRİYOR.  
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 Bağlantı Noktası Dergisi
 BN_Dergisi
 baglantinoktasi
 baglantinoktasi.com.tr

B ir dağın başında insanlardan ve tüm teknolojiden 
uzakta inzivaya çekilmediyseniz; sizin de 

hayatınızı teknoloji şekillendiriyor demektir. 
Vazgeçilmezimiz cep telefonumuz, televizyonumuz, 
arabamız, akıllı ev aletlerimiz, giyilebilir teknolojik 
cihazlarımız hem hayatımızı kolaylaştırıyor, hem de 
sosyalleşme ihtiyaçlarımızı gideriyor. Ama teknoloji 
sadece eğlenceden ibaret değil. Bazılarımız için 
teknoloji hayat kurtarıyor... 

Bilim insanları engelli bireylerin de hayatlarını 
kolaylaştıracak, yaşam konforları artıracak inovatif 
ürünler, tasarlayıp, kullanıma sunuyor. Bu da engelli 
bireylerin de artık topluma karışmasını, kendi 
kendilerine yetmelerini beraberinde getiriyor. Bağlantı 
Noktası’nın bu ayki kapak haberinde, engelleri ortadan 
kaldıran teknolojik gelişmeleri, ürünleri okuyacaksınız.

Kapak haberimiz dışında dergimiz bu ay da 
iletişim, ulaştırma ve teknoloji dünyasında yaşanan 
son gelişmeleri, dikkat çekici haberleri ilginize sunuyor. 
Çocuklarınızı siber zorbalıklardan koruma, paranızı 
güvenli şekilde online yönetme, geleceğimizin teknoloji 
ile nasıl şekilleneceği gibi birçok ilgi çekici haberi 
dergimizde bulabilirsiniz. 

Keyifli okumalar dileği ile; hoşçakalın...  
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TEKNOLOJİ HERKESE LAZIM!
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GEBZE-HALKALI 
BANLİYÖ HATTI 2018 SONUNDA
HİZMETE GİRİYOR

SANAL 
DÜNYA SİZİ

 TROLLEMESİN! 
HEDEF 
2023’TE 1 MİLYON 
AMATÖR DENİZCİ

DENEME SÜRÜŞLERİ 
BAŞLATILAN GEBZE-HALKALI 
BANLİYÖ HATTI, BU YILIN 
SONUNDA VATANDAŞLARIN  
KULLANIMINA SUNULACAK. 

TROLLERİN YARATTIĞI 
SOSYAL MEDYA 

MANİPÜLASYONUNUN 
YOĞUN OLDUĞU ÜLKEMİZDE 

SAHTE İÇERİKLER 
ÇOK KİŞİNİN BAŞINI 

AĞRITABİLİYOR. BU NEDENLE 
TROLLENMEMEK İÇİN BAZI 

ÖNLEMLER ALMAK ŞART!

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİN 
DENİZCİLİKTE OLDUĞUNU SÖYLEYEN 
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI 
CAHİT TURHAN, 2023’E KADAR 1 
MİLYON VATANDAŞA ÜCRETSİZ 
VERİLECEK AMATÖR DENİZCİLİKLE 
İLGİLİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMINI 
BAŞLATTIKLARINI BELİRTTİ.

HIZLA GELİŞEN TEKNOLOJİ, BEDENSEL VEYA ZİHİNSEL 
BİRTAKIM SAKATLIKLARI VEYA RAHATSIZLIKLARI BULUNAN 
İNSANLARA DA DAHA KONFORLU, DAHA İNTERAKTİF BİR 
YAŞAM FIRSATI SUNUYOR.  
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2050 YILINDA EV İŞLERİNDE YARDIMCIMIZ ROBOTLAR OLACAK
DÜNYACA ÜNLÜ FÜTÜROLOG DR. IAN PEARSON, GELECEKTE YAŞANTIMIZIN NASIL OLACAĞI 
HAKKINDA İPUÇLARI VERDİ. PEARSON’A GÖRE, 2050 YILINA KADAR EV İŞLERİNİN BÜYÜK BİR 
KISMINI ANDROİDLER YAPACAK. 

NESNELERİN İNTERNETİ 
HANGİ SEKTÖRÜ 
NASIL DEĞİŞTİRECEK?

AKRAN ZORBALIĞI 
SİBER ZORBALIĞA
DÖNÜŞÜYOR

GÖZ KUSURUNUZ 
KAZAYA SEBEP 
OLMASIN! 
ARABA KULLANIRKEN BEŞ 
DUYUMUZUN DA SAĞLIKLI 
OLARAK ÇALIŞMASI 
GEREKİYOR. BUNLARDAN 
EN ÖNEMLİSİ İSE GÖZ…

ÖNÜMÜZDEKİ 2 YILDA 2 KAT ARTMASI 
BEKLENEN NESNELERİN İNTERNETİ 
UYGULAMALARIYLA 20,4 MİLYAR 
ADET BAĞLANTILI CİHAZ OLACAK. 

ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYADA 
EN ÇOK ETKİLEŞİME GİRDİĞİ KİŞİLERİN 
OKUL ARKADAŞLARI OLMASI, 
OKULLARDA YAŞANAN AKRAN 
ZORBALIĞININ İNTERNET ORTAMINA 
DA TAŞINMASINA YOL AÇIYOR. 

YAŞAM

SAĞLIK GÜNDEMARAŞTIRMA

30
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ASUS İDDİALI YENİ ZENBOOK 
PRO’YU TANITTI

Profesyoneller için tasarlanan yüksek per-
formanslı ZenBook Pro, dizüstü bilgisayar 
deneyimini yeniden tanımlayan ScreenPad 
özelliğiyle geliyor. Dizüstü bilgisayarların 
dokunmatik yüzey (touchpad) işlevini yük-
sek çözünürlüklü, tümüyle renkli bir 
dokunmatik ekranla birleştiren ScreenPad, 
hem Windows uygulamaları hem de kendi 
ScreenPad Uygulamalarıyla zekice etkile-
şimler kurmak için yepyeni yollar sunuyor. 
İçeriğe duyarlı araçlar kullanan değişken 
fonksiyonlar iş akışını ve üretkenliği artırır-
ken, ScreenPad‘i ihtiyaçlara göre tümüyle 
özelleştirmek de mümkün oluyor.

GELENEKSEL SİSTEMLER                
YERİNİ BULUTA BIRAKACAK

Gartner’ın öngörülerine göre, 2025 yılında 
kurumların yüzde 80’i, kendi ihtiyaçları için şir-
ket bünyesinde kurdukları geleneksel veri mer-
kezlerini kapatacaklar. Değişen iş modelleri ve 
dijital dönüşümün yaygınlaşması, işletmelerin 
kendi bünyesinde veri merkezleri kurması yeri-
ne bulut sağlayıcı veri merkezlerine yönelmele-
rinin önünü açıyor. Gartner öngörülerine göre, 
2025 yılında kurumların yüzde 80’i, kendi ihti-
yaçlarına yönelik şirket bünyesinde kurdukları 
geleneksel veri merkezlerini kapatacaklar. 
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FACEBOOK HİKAYELER’DE REKLAM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Geçtiğimiz yıl Instagram Hikayeler‘de reklam uygulamasını başlatan ve reklamverenlerin bu for-
matı oldukça benimsediğini gören Facebook, bugün dünyanın dört bir yanındaki tüm reklamve-
renler için Facebook Hikayeler’de de reklam uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu. Facebook, 
Hikayeler’de reklamları test eden markaların şimdiden olumlu sonuçlar almaya başladığını söy-
lüyor. Facebook’a göre, ABD’de iHeartRadio, Kettle Chips ve KFC, Facebook Hikayeler üzerinden 
başlattıkları reklam kampanyalarından olumlu sonuç alan ilk markalardan... 

HONOR PLAY TÜRKİYE’YE GELİYOR

Akıllı telefon markası Honor tarafından oyun 
tutkunları için özel olarak geliştirilen Honor 
Play, Türkiye’de de satışa sunuldu. Performans 
sınırlarını zorlayan Honor Play, yüksek hızlı ve 
8 çekirdekli Kirin 970 yonga seti güç alıyor. 6.3 
inç 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan 
devasa bir ekran, 8 çekirdekli Kirin 970 işlemci, 
EMUI 8.1 arayüzü, Android 8.1 işletim sis-
temi, oyunlarda üstün perfor-
mans sunan GPU Turbo 
teknolojisi, AI 4D Smart 
Shock, AI 3D Histen ses teknolojileri-
ne sahip olan Honor Play, 16+2 MP çözünürlük 
sunan yapay zeka destekli çift kamerası ile her 
türlü beklentiyi rahatlıkla karşılıyor.  
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GOOGLE’IN KABLOSUZ ŞARJ ALETİ PIXEL STAND ORTAYA ÇIKTI!

Google’ın önümüzdeki günlerde tanıtmaya hazırlandığı amiral gemi modelleri her geçen gün 
yepyeni bir yanıyla karşımıza çıkıyor. Pixel 3 ailesi, bu defa ise kablosuz şarj standı ile günde-
mimizde.Hem Pixel 3 hem de Pixel 3 XL için kullanılabilir olacak olan Pixel Stand, ortaya çıkan 
görselden anlaşıldığı üzere son derece sade bir tasarıma sahip. Telefonunuzu dikey olarak 
konumlandırabileceğiniz stand ile ayrıca telefonunuzun kilidini açmak zorunda kalmadan 
Google Asistan işlevlerini de kolayla gerçekleştirebileceksiniz.

UBER TÜRKİYE‘DE
 E-FATURA KESECEK

Dünyanın birçok şehrinde kullanılan ancak 
yasallığı tartışma konusu olan Uber, 
Türkiye‘de tüm mevcut UberXL sürücü 
ortaklarıyla birlikte e-fatura sistemine geçti-
ğini duyurdu. Bu geçişle birlikte yolcular 
UberXL seyahatleri için, yolculuğu gerçek-
leştiren taşımacılık şirketi tarafından düzen-
lenen e-faturaya Uber profillerine giriş 
yaparak kolayca erişebiliyorlar. Aynı zaman-
da, iş ortakları da sağlanan hizmet bedeline 
ilişkin e-faturayı Uber‘den alabilecekler.

MICROSOFT 
OFFICE 2019 ÇIKTI!

Yazılım devinin en popüler çözümlerinden 
biri olan Microsoft Office 2019, Windows 10 
ve MacOS için kullanıma sunuldu. Resmi 
olarak yayınlanan yeni Office sürümü önü-
müzdeki aylarda Türkiye pazarında da satı-
şa sunulacak. Microsoft, bu yazılım paketini 
ortalama 3 yılda bir yeniliyor. Office 
365‘ten farklı olarak bir kez satın aldıktan 
sonra tekrar ödeme gerektirmeyen bu 
yazılım paketinin güncelliğini sağlamak için 
yeni sürümü yükseltmek yani ücret öde-
memek gerekiyor.

ANKA’YA YERLİ VE MİLLİ 
GÖZETLEME SİSTEMİ: CATS

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, yerli ve milli 
insansız hava aracımız ANKA-S‘ye yine ülkemiz 
mühendislerince geliştirilmiş olan gözetleme 
sistemi Cats‘i entegre etti. Elektro-Optik Keşif, 
Gözetleme ve Hedef Tespit Sistemi olarak da 
adlandırılan Cats, ismini geceleri parıldıyan kedi 
gözlerinden alıyor. ASELSAN tarafından gelişti-
rilen Cats, tüm test aşamalından başarıyla 
geçerek 25 Eylül‘deki kabul işleminin ardından 
envantere eklendi.

H
A

BE
R 

 T
U

RU

12  bağlantı noktası  EKİM 2018





DENEME SÜRÜŞLERİ BAŞLATILAN GEBZE-
HALKALI BANLİYÖ HATTI, BU YILIN SONUNDA 
VATANDAŞLARIN  KULLANIMINA SUNULACAK. 
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HABER: YILMAZ İBRAHİMOĞLU
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GEBZE-HALKALI BANLİYÖ 
HATTI 2018 SONUNDA
HİZMETE GİRİYOR

U laştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, bugün Gebze-Hal-
kalı banliyö hattında deneme sürüşlerine başladıklarını belir-

terek, “Bu yılın sonuna kadar deneme sürüşleri de bitecek. Kalan 
imalatlarımızı da tamamlayıp yılsonunda bu projeyi, hizmeti, demir 
yolunu İstanbulluların hizmetine sunacağız.” dedi.
Projenin gerçekleşme oranının yüzde 92 seviyesinde olduğunu, 
banliyö hatlarının iyileştirilmesi tamamlandığında Gebze-Halkalı 
arasında üç hat olacak şekilde demiryolu teşkil edileceğini belir-
ten Turhan, şunları söyledi: “İki hat üzerinde Marmaray ile bütün-
leşmiş şekilde banliyö işletmesi yapılacaktır. Üçüncü hat üzerin-
deyse şehirlerarası ve yük taşımacılığı yapan yüksek hızlı tren 
işletmesi yapılabilecektir. Bu hattın hizmete girmesiyle Üsküdar- 
Sirkeci arasında seyahat süresi 4 dakikada olacaktır. Ayrılıkçeş-
me-Kazlıçeşme arası 13 buçuk dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı 

arası 12 dakikaya inecektir. Bostancı-Bakırköy arası 37 dakika, 
Gebze-Halkalı arası ise 115 dakikada seyahat edilebilecek.”

“HAYDARPAŞA TRENLERİNE KAVUŞUYOR”

Yüksek hızlı trenin, Haydarpaşa bağlantısının da projeye dâhil 
olduğunu, 4 yol, 2 peron olacak şekilde işletmeye almayı 
planladıklarını, bu bölgedeki arkeolojik kazılar, kurul ve müze 
denetiminde de devam ettiğini söyleyen Turhan, Gebze, 
Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, 
Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında yüksek hızlı trenlerin 
durabileceğini, yük trenlerinin ise Pendik’ten Londra’ya kadar 
kesintisiz demiryolu hattına kavuştuğunu, gece saatlerinde 
Boğaz geçişini kullanarak Asya-Avrupa arasındaki taşımacı-
lık hizmetlerinin yürütüleceğini belirtti.



Çekim, 41.1883K 29.2705D, 41.2432K 28.9303D koordinatlarında gerçekleştirilmiştir. 4.5G teknolojisi, IMT-Advanced teknolojisini anlatmak için kullanılmıştır. 
4.5G teknolojisinden, bu teknolojiyi destekleyen cihazlar ve uyumlu SIM kartlar ile faydalanılabilir. 4.5G mobil internet hızı ve kapsaması, coğrafi koşullara, şebeke 
yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir. Detaylı bilgi: vodafone.com.tr

Vodafone
güvenle
kapsar

Türkiye’nin
en geniş 4.5G 
kapsaması

Gelecek heyecan verici.

Hazır mısın?

VF Iceland_FortuneHunt_21,5x27,5cm.indd   1 24/09/18   15:48
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BAKAN TURHAN, İSTANBUL YENİ HAVALİMANI’NDA 
YER KİRALAMAK İÇİN UPS, DHL, FEDEX GİBİ 

ÖNDE GELEN KARGO ŞİRKETLERİNİN BAŞVURDA 
BULUNDUĞUNU AÇIKLADI.

HABER: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

YENİ HAVALİMANI 
İÇİN KARGO DEVLERİ 

SIRADA

U laştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, İstanbul Yeni Havalima-

nı’ndaki çalışmaların hızla sürdüğünü, havali-
manının ilk etabın 29 Ekim’de hizmete açıla-
cağını söyledi. İstanbul Yeni Havalimanı’nın 42 
ayda tamamlanacak ilk etabında 90 milyon 
yolcu kapasitesi, günlük 3 bin 500 iniş-kal-
kış imkânı, 100 bin metrekarelik yaşam alanı, 
25 bin araçlık otopark, 42 kilometrelik bagaj 
sistemi, 143 yolcu köprüsü, 5,5 milyon tonluk 

kargo kapasitesi, 62 kilometrelik güvenlik 
çemberi bulunacağını anlatan Turhan, bura-
nın 73 milyar liralık ekonomik katkı ve 225 bin 
kişiye istihdam imkânı sağlayacağını bildirdi. 
Havalimanının dünyanın önde gelen dev şir-
ketlerinin dikkatini çektiğini belirten Turhan, 
“Hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü 
olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda yer 
almak için dev kargo şirketlerinin Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğüne başvuru 

yapabilmesi için ilgili yönetmelikte değişik-
lik yapıldı. UPS, DHL, FedEx gibi dünyanın 
önde gelen kargo şirketleri yer kiralamak 
için başvuruda bulundu.” diye konuştu.
Bakan Turhan, hava kargo taşımacılığı-
nın her geçen gün geliştiğini ifade ede-
rek, İstanbul Yeni Havalimanı’nın hizmete 
girmesiyle kentin, havacılıkta yolcu tra-
fiğinin yanı sıra kargo taşımacılığının da 
merkezi olacağını söyledi.
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MUHABİR: CEMRE DİLEK

HIZLA GELİŞEN TEKNOLOJİ, BEDENSEL VEYA 
ZİHİNSEL BİRTAKIM SAKATLIKLARI VEYA 
RAHATSIZLIKLARI BULUNAN İNSANLARA 

DA DAHA KONFORLU, DAHA İNTERAKTİF BİR 
YAŞAM FIRSATI SUNUYOR.  

T ürkiye’de görme, işitme, ortopedik ve zihinsel olmak üzere 
10 milyona yakın engelli birey var. Ancak bu sayının büyük 

bir çoğunluğu neredeyse dört duvar arasında yaşıyor. Nedeni ise 
sosyal yaşamın onlar için getirdiği zorluklar... Ancak teknoloji fir-
maları onları unutmuyor. Engellilerin sosyal hayattan eşit şekilde 
yararlanmasını sağlamak için birçok firma mobil uygulamaların yanı 
sıra onları hayatın içine çeken teknoloji imkânları sunuyor. Engelli 
bireylerin hayat kalitesini artırmak, yaşam koşullarını iyileştirmek 
adına hayata geçirilen birçok yenilik sayesinde engellileri artık 
hayatın her alanında görmek mümkün. 
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BU TEKNOLOJİLER 
ENGELLERİ ORTADAN 

KALDIRIYOR 
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Günlük hayatımızda spor yapmak, iletişim kurmak gibi ihtiyaçla-
rımız için kullandığımız giyilebilir teknolojiler, engelli bireylerin de 
hayatlarını kurtarıyor. Giyilebilir ürünlerle artık yön bulmak, yazı 
okumak engelliler için daha kolay hale geliyor. Teknolojinin geliş-
mesiyle birlikte her geçen yıl daha etkili hale gelen protez organlar, 
beden bozukluğu gibi durumlarda el, kol, bacak yerine geçebiliyor, 
engelli bireylere özgürce hareket etme imkanı veriyor. 
Akıllı saatler, engelli arabaları, merdiven çıkan tekerlekli sandalye-
ler… Teknolojinin de yardımıyla engelli bireylerin birçok sorununu 
çözüme kavuşturan yenilikleri derledik. 

PARMAK OKUYUCU:  Engelliler için teknolojik ürünlerden biri 
‘giyilebilir parmak okuyucu.’ Bu ürün, metinleri okumanıza yardım 
eden giyilebilir bir alet. İki işlevi var. Birincisi, görme bozuklukları 
olanların bir kitaptaki veya elektronik cihazda basılı olan metinleri 
okumalarına yardım etmek. İkinci olarak da tercüme aracı olarak 
kullanılabiliyor. 

LECHAL: Giyilebilir teknoloji sadece süslü saatler ve havalı gözlük-
lerden ibaret değil. Son dönemin bu inovatif ürün grubu, engelliler 
için hayat kurtaran teknolojilere dönüşebiliyor. Bunun en çarpıcı 
örneği ise MIT Media Lab’da tasarlanan ve dünyanın ilk akıllı ayak-
kabısı olarak tanımlanan Lechal. Hindistan merkezli Ducere Tech-
nologies tarafından görme engelliler için geliştirilen bu ayakkabı, 
ses tanıma özelliğine sahip akıllı telefon uygulamasına gidilmek 
istenen yer söylendiğinde kullanıcısını GPS ve Google Maps yardı-
mıyla yönlendiriyor. Kullanıcının sola dönmesi gerektiğinde sol, sağ 
tarafa dönmesi gerektiğinde ise sağ ayakkabı titriyor. 

VOICEOVER: iOS’a ait, hareketlere dayalı bir ekran okuyucu-
su olan VoiceOver, görme engellilerin de kolayca cep telefonu 
kullanmasına imkân veriyor. VoiceOver ile ekranı görmeden pil 
düzeyini, cevapsız aramaları öğrenmek, telefonun her özelliğini 
kullanmak mümkün.

EYEBORG: Her şeyi siyah-beyaz görme olarak bilinen Achroma-
topsia adlı hastalık için üretilen ve her bir renk tonunu farklı fre-
kanslara dönüştüren Eyeborg adlı alet ile renkleri görmek yerine 
duymak mümkün.

AVA: Bir grup içindeyken herkesin ağzını okumak işitme engelliler 
için pek kolay olmayabiliyor. Bu noktada Ava isimli uygulama işlev-
sel bir çözüm öneriyor. Tek yapmanız gereken akıllı telefonunuzun 
mikrofon özelliğini açmak ve Ava’nın konuşulanları dinlemesini 
sağlamak. İşte tüm diyalog ekranınızda!

DOT AKILLI SAAT: İngiliz ve Kore ortak girişimi olan Dot 
akıllı saatler, görme engellilerin hayatını kolaylaştırıyor. 
Dokunmatik yüzeyiyle kullanımı olukça kolay. Üstelik mobil 
uygulamalara entegre edilerek, sosyal medya mesajlarını 
okumak veya navigasyon gibi özellikleri kullanmak müm-
kün. Bir hafta gibi uzun bir şarj süresi var.

BİTAKSİ: Akıllı telefon uygulamasında taksicilerle yolcuları buluş-
turan BiTaksi, geliştirdiği yeni yazılım sayesinde işitme engellilerin 
daha kolay taksi bulmasını ve taksicilerle daha rahat iletişim kur-



masını sağlıyor. Yeni güncelleme işitme engelli yolculara, uygulama 
üzerinden taksi şoförleriyle yazılı mesajlaşmasına olanak vererek, 
konum bilgileri ya da yol güzergâhları gibi bilgileri paylaşmasını da 
sağlıyor. Yolcu sisteme işitme engelini belirtme seçeneğine tıkla-
yarak kaydoluyor, şoförler işitme engeli bulunan yolcunun çağrısını 
özel bir işaretle görüyor. Uygulama, iOS ve Android cihazlar için 
ücretsiz indirilebiliyor.

SPREAD SIGNS: iOS ve Android işletim sistemi için geliştirilen 
Spread Signs adlı uygulama, Türkçe dâhil onlarca dili destekleyen, 
200 binden fazla kelimenin bulunduğu bir işaret dili sözlüğü. Euro-
pean Sign Language Centre adlı bir sivil toplum örgütü tarafından 
geliştirilen bu uygulamaya herkes ücretsiz olarak erişebiliyor.

ENGELLİ ARABALARI: Tekerlekli sandalye kullanan engellilerin 
sağlığı ve konforu düşünülerek tasarlanan engelli arabaları her 
geçen yıl yaygınlaşıyor. Elektrikli pek çok modeli bulunan bu 
araçlar engelli teknolojileri kapsamında “engelliler için engelsiz 
yolculuklar” mottosunu en iyi şekilde yansıtıyor. Ogo, Whill, Zenith, 
o2GEN, hem tasarım hem de teknoloji olarak öncü markalardan.

IBOT MERDİVEN ÇIKAN TEKERLEKLİ SANDALYE: Bu ürün, fiziksel 
engelliler için üretilmiş, kendini dengeleyebilen ve merdiven çıkabi-
len bir tekerlekli sandalye. Bu ürün, tekerlekli sandalye kullanmak 
zorunda olan kişilere hareket özgürlüğü sağlıyor.

KENGURU ELECTRIC CAR: Tekerlekli sandalye kullanıcılarının araç 
kullanımlarını kolaylaştırmayı hedefleyen Kenguru Electric Car, 
tekerlekli sandalye ile arabanın içine girip direkt sürücü kısmına 
yaklaşabileceğiniz bir sisteme sahip. Kenguru, saatte bu tip araçlar 
için yasal sınır olan 40 km hıza kadar çıkabiliyor. Kas atrofisi isimli 
rahatsızlığından mustarip CEO’su Stacy Zoern’in kendi yaşadığı 
sıkıntılar sonucu geliştirdiği bu sistem ile tekerlekli sandalye kulla-
nıcılarının normal araç kullanımı oldukça kolay hale geliyor.

PARA TANIMA TEKNOLOJİSİ: Türk Telekom’un engellilerin hayatını 
kolaylaştıran hizmetlerinden biri de ‘Erişilebilir Yaşam’ uygulaması. 
Görme engellilerin akıllı telefon kullanarak kâğıt para tanımalarını 
sağlıyor. Uygulama, görme engellilerin paralarını akıllı telefonun 
kamerasına göstererek tutarını sesli olarak işitmelerini sağlıyor. 
‘Metni Sese Çevir’ uygulaması ile kâğıt, duvar ya da farklı bir nesne 
üzerindeki yazıyı metne çevirerek, sesli olarak okuma özelliği sunu-
luyor. Engelli kullanıcıların ihtiyaç duyduklarında konumlarını yakınla-
rıyla paylaşabilmelerini sağlayan ve gitmek istedikleri konuma sesli 
yönlendirme desteği sunan ‘Neredeyim’ uygulaması da var.

LIFTWARE: Bu ürün, kaşık veya çatal gibi bir aleti taktığınızda kendi 
kendini sabitleyebilen bir tutacak. Özellikle Parkinson’dan mus-
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Türk Telekom’un engellilerin hayatını 
kolaylaştıran hizmetlerinden biri de 
‘Erişilebilir Yaşam’ uygulaması. Görme 
engellilerin akıllı telefon kullanarak kâğıt 
para tanımalarını sağlıyor.
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Giyilebilir teknoloji sadece süslü 
saatler ve havalı gözlüklerden ibaret 

değil. Son dönemin bu inovatif ürün 
grubu, engelliler için hayat kurtaran 

teknolojilere dönüşebiliyor.
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tarip kişiler için büyük kolaylık sağlıyor. Titremenin etkisini yüzde 
yetmiş oranında azaltarak yemeklerin hastanın ağzına ulaşama-
dan dökülmesini kayda değer ölçüde azaltıyor ve kendi kendilerine 
yemek yiyebilmelerini sağlıyor.

SMART: Rica Üniversitesi’nden birkaç mühendislik öğrencisi, epi-
lepsi atağının başlangıç sendromlarını takip edip ve atağın gele-
ceğini o kişinin hasta bakıcısı ya da ailesine haber verebilecek bir 
akıllı kemer geliştirdi. SMART ismi verilen bu akıllı kemer sayesinde 
hastalar, atak başlangıcından önce yardım edebilecek kişilere 
haber gideceği için daha güvende olabilecekler.

BRAILLE EDGE 40 DISPLAY: Görme engelli bireylerin bilgisayar 
kullanımını kolaylaştırmayı hedefleyen bu yeni nesil klavye, bilgi-
sayar ekranında yazılanları okuyarak onları görme engelli alfabesi 
(Braille) karakterlerine çeviriyor.
Bu model özelinde kronometre, Notepad ve bazı takvim planlama 
uygulamaları sorunsuz çalışarak kullanmak isteyen kişilerin günlük 
bazı ihtiyaçlarını gidermesini kolaylaştırıyor.

LOOK AT ME: Samsung tarafından geliştirilen interaktif bir kame-
ra uygulaması olan Look At Me, otizm hastalığına sahip ve göz 
teması kuramayan çocukların göz teması kurmayı öğrenmelerini 
sağlıyor. Birçok görsel ve ses ile beraber çocuklara farklı temalarda 
görev vererek göz temasını öğreten uygulama, çocuğun aile ve 
arkadaşlarının da o an hissettikleri duyguları daha kolay anlamasını 
sağlıyor.

BEACON: Turkcell, görme engellilerin yardım almadan alışveriş 
yapabilmeleri için Hayal Ortağım servisiyle görme engellilere yol 
rehberliği yapıyor. İlk olarak İstanbul İstinye Park’ta hayata geçirilen 
ve bluetooth ile yol gösterici cihaz (beacon) teknolojisiyle çalışan 

sistemde, görme engelliler tüm alışveriş merkezini sesli komut-
larla gezebiliyor. Akıllı telefonun bluetooth özelliği açıldıktan sonra 
“Hayal Ortağım” uygulaması içerisindeki “Yol Arkadaşım” katego-
risinden “İstinye Park” menüsüne girilmesinin ardından istenilen 
yere sesli komutlarla ulaşılabiliyor. Kullanıcılar, “Serbest Dolaşım” 
butonunu tıkladıklarında, yanından geçtikleri mağaza, restoran ya 
da hizmetlerle ilgili sesli olarak anlık bilgilendiriliyor. Uygulama-
nın iOS ve Android sürümleri mevcut.

ENGELSİZ DÜNYA: Türkiye Vodafone Vakfı tarafından iOS ve Andro-
id cihazlar için sunulan “Engelsiz Dünya” mobil uygulaması ile kullanıcının 
yakın çevresinde bulunan fiziksel olarak erişilebilir yerler harita üzerinde 
görüntüleniyor. Uygulama ile mekânlar/yerler, genel durum, ana giriş, iç 
mekân ve tuvaletinin engellilerin kullanımına uygun olup olmadığı puan-
larla değerlendirilip, diğer kullanıcılar ile paylaşılabiliyor.

ENGELSİZ MESAJ: Türk Telekom’un “İletişimde Engelleri Kaldırıyo-
ruz” projesiyle hayata geçen “Engelsiz Mesaj” ile işitme ve konuş-
ma engelli bireyler, cep ve ev telefonlarının mesajlaşma özelliğiyle 
kamu ve özel sektörün hizmetlerine erişim sağlayıp, taleplerini 
iletebiliyor, sorunlarına çözüm arayabiliyor. 

BLINDSSPOT: Singapurlu Selene Chew tarafından geliştiri-
len BlindSpot adlı ürün, görme engellilerin daha rahat hareket 
edebilmeleri ve çevresindekilerle iletişime geçebilmeleri için tasar-
lanmış. Üzerinde GPS bulunan akıllı telefon entegreli bir değnek 
ve kulaklıktan oluşan ürün, yakınınızda arkadaşınız Foursquare 
üzerinden check-in yaparsa kullanıcıyı sesli mesaj ile uyarıyor. 
Bu mesajla arkadaşının kaç adım uzaklıkta olduğunu öğrenebilen 
kullanıcı, arkadaşını arayabiliyor veya entegre navigasyon ile bula-
biliyor. Üzerinde algılayıcılar bulunan değnek, tespit ettiği nesnele-
ri sesli mesaj olarak iletiyor. 
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U laştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, Cumhuriye-
tin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023’e kadar 1 milyon 

vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamak istediklerini belirterek, 
ücretsiz verilecek amatör denizcilikle ilgili temel eğitim progra-
mını başlattıklarını bildirdi.
Turhan, "Hedef 2023: Bir Milyon Amatör Denizci Projesi" tanıtım 
töreninde yaptığı konuşmada, denizlerin dünya ve insanlık açısından 
öneminin kelimelerle ifade edilmeyecek kadar fazla olduğunu söyle-
di. Türkiye'nin geleceğinin denizcilikte olduğunu vurgulayan Turhan, 
"Yüzümüzü tam anlamıyla denizlere çevirmeliyiz." dedi.
Turhan, tarih boyunca denize kıyısı olan ülkelerin hep daha avantajlı 
olduğuna dikkati çekerek, "Ülke olarak dünyanın en büyük coğrafi deniz 
potansiyeline sahibiz. Bu potansiyelimizle deniz kaynaklı doğal zengin-
liklere sahip olmamızın yanında dünya deniz ulaşımında da kilit ülke-
lerden biri olmalıyız. Üç tarafımız denizlerle çevrili ancak tek başına bu 
durumun kimseye avantaj sağlayamayacağı da açıktır." diye konuştu.
Dünya taşımacılığında deniz yolunun payının yüzde 84 olduğunu 
anlatan Turhan, "Bir ürünü deniz yoluyla taşımak, demiryoluna göre 3 
kat, karayoluna göre 7 kat, havayoluna göre 21 kat daha ekonomiktir. 
Dünya ticaretinde, deniz ulaşımı bu kadar belirleyici." ifadelerini kullan-
dı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu sayesinde son 
16 yılda Türkiye'nin dünyanın denizcilikte lider ülkeleri arasına girdiğini 
dile getiren Turhan, 2002 öncesinde gemilerin kara listede yer aldığını, 
bugün beyaz listede olunduğunu kaydetti.

"İNSANIMIZIN YÜZÜNÜ TEKRAR DENİZE ÇEVİRDİK"

Deniz ticaret filosu kapasitesinin 2008'deki global krize rağmen dünya 
denizcilik filosuna göre yüzde 75 daha fazla büyüdüğünü belirten Tur-
han, 2002'de dünyada 17. sırada bulunan deniz ticaret filosunun, bugün 
15. sıraya yükseldiğini, dünya yat üretiminde de 3. sıraya çıkarak marka 
haline gelindiğini anımsattı.
Turhan, 2003'te 37 olan tersane sayısının 78'e çıktığını bildi-
rerek, "İnsanımızın da sektörümüzün de yüzünü tekrar denize 
çevirmiş olduk. Çünkü denizde bolluk, bereket ve gelecek var. 
Denizcilik sektörü, fiziki altyapısının yanında beşeri gücüyle de 
bütünlük arz etmek zorunda." değerlendirmesinde bulundu. 
Turhan, Türkiye'nin, 112 bin eğitimli gemi adamıyla Çin'den sonra 
bu alanda ikinci sırada bulunduğunu söyledi.
Bugüne kadar verilen amatör denizci belgesi sayısının 210 bin olduğunu 
anlatan Turhan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her 390 kişiden birinin 
amatör denizci belgesinin bulunduğunu, bu verilerin Hollanda'da 64'te 
bir, İtalya'da 68'de bir, Almanya'da 184'te bir kişi düzeyinde olduğunu 
ifade etti.
Turhan, şöyle devam etti: "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü 
olan 2023'e kadar 1 milyon vatandaşımıza denizcilik kültürünü aşı-
lamak, verilecek denizcilik eğitimi sonrasında amatör denizci belgesi 
düzenlemek, denizci millet, ülke hedefine ulaşmak istiyoruz. İnsanımı-
zın yüzünü denizlere çevirmek, ufkun ötesini görmelerini sağlamak için 
amatör denizcilikle ilgili temel eğitim programını bugün başlatıyoruz.”

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİN DENİZCİLİKTE OLDUĞUNU SÖYLEYEN 
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI CAHİT TURHAN, 2023’E KADAR 1 

MİLYON VATANDAŞA ÜCRETSİZ VERİLECEK AMATÖR DENİZCİLİKLE 
İLGİLİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMINI BAŞLATTIKLARINI BELİRTTİ.
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HEDEF 
2023’TE 1 MİLYON 
AMATÖR DENİZCİ
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K arşılaştığınız bir internet sitesinin kime ait olduğunu, alan 
adını kimin, ne zaman aldığını, ne zamana kadar tescil 

edildiğini, yer sağlayıcısını, gizlenmediyse alan adı sahibinin adı, 
adresi ve telefon bilgilerini öğrenmek mümkün.
Bir bebek için kan arandığını söyleyenler, ücretsiz tekerlekli sandalye 
dağıtıldığını yayanlar, sahte hesapların yarattığı bilgi kirliliği... Kısacası 
“trollenmek”. Yeni nesilden son dönemde bolca duyduğumuz bir 
terim. Kandırmak, uydurma bir haberle ortalığı karıştırmak, tartışma 
ortamı yaratmak anlamına geliyor.  Eğitim koçuymuşsunuz, mühen-
dismişsiniz, profesörmüşsünüz, öğrenciymişsiniz ya da ev hanımı 
hiç fark etmiyor; hayat dijitalleştikçe, sahte hesaplara hepimiz maruz 
kalıyoruz. İşte tüm bunlar arasında hangisinin gerçek, hangisinin sahte 
olduğunu ayırt edebilmek çok önemli.
İnternette karşılaştığınız bilgi, görsel ve diğer içerikler her zaman ger-
çeği yansıtmayabilir. Trollerin yarattığı sosyal medya manipülasyonu-
nun yoğun olduğu ülkemizde sahte içerikler çok kişinin başını ağrıtabi-
liyor. Bu yöntemler ABD ve Rusya gibi ülkelerde Facebook’ta yayınla-
nan sahte haberler aracılığıyla seçim sonuçlarını bile etkileyebiliyor. Hal 
böyle olunca özellikle Türkiye’de de dijital dünyadaki temel doğrulama 
araçlarını kullanmanın önemi gittikçe artıyor. Dolayısıyla internet ve 
sosyal medyada gördüklerinize sorgulamadan hemen inanıp, paylaş-
madan önce şu doğrulama araçlarını kullanmakta fayda var. 

TROLLERİN YARATTIĞI SOSYAL MEDYA MANİ-
PÜLASYONUNUN YOĞUN OLDUĞU ÜLKEMİZDE 
SAHTE İÇERİKLER ÇOK KİŞİNİN BAŞINI AĞRITABİ-
LİYOR. BU NEDENLE TROLLENMEMEK İÇİN BAZI 
ÖNLEMLER ALMAK ŞART!

MUHABİR: CEMRE DİLEK
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SANAL DÜNYA 
SİZİ TROLLEMESİN! 



28  bağlantı noktası  EKİM 2018

G
Ü

N
C

EL



EKİM 2018  bağlantı noktası  29

BU FOTOĞRAF GERÇEK Mİ?

Sosyal medyada karşılaştığınız bir fotoğrafın gerçek 
olup olmadığını anlamak için en yaygın kullanılan 

yöntem, Google’ın sunduğu görsel arama fonksiyonu. 
https://images.google.com/ adresindeki bu servise, fotoğ-

raf yükleyerek veya URL adresini kopyalayarak, fotoğrafın kayna-
ğına, benzerlerine ve dijital içeriğin tarihine ulaşabilirsiniz. Böylece 

fotoğrafa konu olan olayın, ne zaman meydana geldi-
ği ve daha önce o fotoğrafın nerelerde kullanıldı-

ğı konusunda da sağlıklı bilgiler edinebilirsiniz.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ İLE OYNANMIŞ MI?

İnternette özellikle sosyal ağlar aracılığıyla pek 
çok ekran görüntüsü (caps) paylaşılıyor. Ancak 

bunların resim formatında olması, her zaman gerçek 
olduğu anlamına da gelmiyor.
İnternette bu şekilde çok sayıda ‘caps’ elden ele dolaşıyor. Sahte 
‘caps’ yapmak için pek çok program da var. Bunların tuzağına düşme-
mek için de söz konusu görselin/fotoğrafın çekildiği tarih, yer, boyut 
ve ekipman gibi bilgilerini içeren EXIF bilgilerine bakılabilir.
Tersten görsel arama motoru olan TinEye, görsellerin ilk olarak nerede 
kullanıldığını gösteriyor. Site, fotoğrafın üzerinde değişiklik yapılmışsa 
eski versiyonlarına ve eğer varsa yüksek çözünürlüklü kopyalarına 
ulaşmayı da sağlıyor. Benzer bir şekilde FotoForensics de fotoğrafın 
modifiye edilip edilmediğini ortaya çıkarıyor. Ancak sosyal medyada 
paylaşılan görsellerin EXIF bilgilerini silen de pek çok aracın olduğunu 
unutmamak lazım.

BU HESAP KİME AİT?

Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube’da takip ettiğiniz hesaplar, 
gerçekten o kurum ve kişinin olmayabilir. Dolayısıyla paylaşımlarının 
doğruluğuna da şüphe ile yaklaşmakta fayda var. Bunun için Facebo-
ok ve Twitter’da hesapların “Onaylanmış/Doğrulanmış Hesap” oldu-
ğunu gösteren mavi tık/rozete sahip olup olmadığına dikkat edilmeli. 

Bu özellik Instagram’da ‘doğrulanmış profil/simge’, YouTube’da 
ise ‘onaylanmış hesap rozeti’ olarak karşımıza çıkıyor. WhatsApp’ta 
henüz yeni olan onaylanmış hesap ise “yeşil tık” olarak gösteriliyor. 
Karşılaştığınız bir internet sitesinin de kime ait olduğunu, alan adını 
kimin, ne zaman aldığını, ne zamana kadar tescil edildiğini, yer sağ-
layıcısını, gizlenmediyse alan adı sahibinin adı, adresi ve telefon bilgi-
lerini öğrenmek mümkün. Bunun için internet sitesinin URL’sini Who.
is veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Site Bilgileri 
Sorgu Sayfası olan http://internet.btk.gov.tr/sitesorgu/ adresinden 
sorgulatabilirsiniz. 

YAZIM VE NOKTALAMA İŞARETLERİ NASIL ELE VERİYOR?

Ülkesine ve sosyal medya mecrasına göre pek fark gözetmeyen 
ortak özellikleri dikkate alındığında “trolleme”ye yönelik paylaşım-
larda öne çıkan noktalama işaretleri ve ifadeler de gözden kaçmıyor. 
Araştırmalara göre bu genel özellikler ise şunlar: “Acil”, “Hemen pay-
laşın” gibi kelimeleri içeren, yazım ve noktalama kurallarına uymayan 
ve bol ünlem (!!!) işareti kullanılan paylaşımlar…

BİLGİLERİ DOĞRULATIN 

İnternetteki yalan haberlerle mücadele için Google, bilgi doğrulama 
(Fact Check) özelliğiyle arama sonuçlarında doğruluğundan emin olun-
mayan bilgiler için farklı alternatifler sunuyor. Dünyada doğruluk analizi 
yapan 115 organizasyon bulunuyor ve Türkiye’de ise bu işi “Doğruluk 
Payı” yapıyor. Her seçim döneminde olduğu gibi 24 Haziran seçimleri 
öncesinde de sosyal medyada iddialar havada uçuşuyor. Vatandaşların 
aklındaki en doğal soru da, “Bu iddiaların ne kadarı gerçek?” Türkiye’de 
bu ihtiyacı, Doğrulukpayi.com ve Teyit.org karşılamaya çalışıyor. 

   Mesajda bildiklerinizle çelişen, şüphe çeken bir durum var mı?

  Sizde acıma, öfke gibi ani duygular yaratıp mantığınızı devre dışı 
bırakmak isteniyor olabilir mi?

  Bu bilginin kaynağı neresi, bu kaynak güvenilir bir kaynak mı?

  Gönderildiği söylenen yerin gerçek logosunu ya da kurumsal 
bilgilerini taşıyor mu?

  Mesajda ya da haberde dilbilgisi kurallarına uyulmuş mu?

   Mesaj sahibin adı, iletişim bilgileri, web sitesi, sosyal medya hesabı 
gibi bilgiler mevcut mu? Verilen iletişim bilgileri gerçek ve geçerli mi?

  Google’da arama yaptığınızda, benzeri bir dolandırıcılık ya da 
aldatma haberi çıkıyor mu?

  Mesajda bir görsel kullanıldıysa, bu görseli internette arattığı-
nızda başka haberle bağlantılı olarak mı çıkıyor?

  Mesaj güncel bir mesaj mı, üzerindeki tarih ne?

 TROLLENMEMEK İÇİN BUNLARI SORGULAYIN

İnternette özellikle sosyal ağlar 
aracılığıyla pek çok caps paylaşılıyor. 

Ancak bunların resim formatında 
olması, her zaman gerçek olduğu 
anlamına da gelmiyor.
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DÜNYACA ÜNLÜ FÜTÜROLOG DR. IAN PEARSON, 
GELECEKTE YAŞANTIMIZIN NASIL OLACAĞI 
HAKKINDA İPUÇLARI VERDİ. PEARSON’A GÖRE, 
2050 YILINA KADAR EV İŞLERİNİN BÜYÜK BİR 
KISMINI ANDROİDLER YAPACAK. 

MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

2050 YILINDA 
EV İŞLERİNDE 
YARDIMCIMIZ
ROBOTLAR 
OLACAK
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MD ünyaca ünlü fütürolog Dr. Ian Pear-
son, insanlığın 2050 yılına kadar, 

tahmin bile edilemeyecek değişimlere ve 
bugün kulağa çılgınca gelen birçok yenili-
ğe şahit olacağını belirtti. Pearson’a göre 
günlük hayatta birçok işi bizim yerimize 
yapabilecek teknolojilerin hayatı tamamen 
değiştirecek.
Fütürolog Dr. Ian Pearson, teknolojinin gele-
cekte evlerde nasıl bir devrim yaratacağına 
dair görüşlerini paylaştı. Beko’nun konuyla 
ilgili yayımladığı bir de rapora imza atan  
Pearson, geleceğe ilişkin 5 temel eğilimi şöyle 
sıraladı:

BEBEK BAKICINIZ ROBOT MU OLSUN, 
İNSAN MI? 

Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Yapay Zeka 
(AI) gibi teknolojilerin ilerlemeye devam 
etmesiyle birlikte günlük hayatta bizi yoran 
birçok işi robotlara devredebileceğiz. Akıllı 
buzdolapları hangi yiyeceklerin eksik oldu-
ğunu tespit edip haftalık gıda alışverişleri-
nizi yapabilecek, hangi yiyeceklerin sağlıklı, 
hangilerinin zararlı olduğuna karar verip 
sizi uyarabilecek. Robotların yapacakları 
bunlarla da sınırlı değil; 2050 yılında bebek 
bakıcımızın, asistanımızın ya da ev işlerin-
deki yardımcımızın robot mu yoksa insan mı 
olması gerektiğini tartışacağız.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ GÖRÜNTÜLERLE 
EŞSİZ BİR YAŞAM DENEYİMİ 

Artırılmış gerçeklik sayesinde, 2025 yılına 
kadar evlerimizde yaşam alanlarının yorum-
lanması kişiye bağlı olacak. Ailede herkes 
kendi tercihine göre görüntü oluşturabilecek. 
Evimizin penceresinden deniz ya orman 
manzarası izleyebilecek duvarları sanal 
resimlerle dekore edebileceğiz. 

AİLENİN HER FERDİ KENDİ MENÜSÜNDEN 
TERCİH YAPACAK

Günlük yaşamın koşuşturması içinde evde 
en büyük yardımcılarımız akıllı buzdolapları 
ve yüksek performanslı entegre ocaklar 
olacak. Gelecekte yapılacak inovasyonlarla 
birlikte belirlediğimiz zaman aralıkların-
da hangi gıdaları tükettiğimizin listesini 
oluşturabilecek teknolojileri kullanacağız. 
Beslenme biçiminden, alınan kaloriye kadar 
ne tüketmemiz gerektiğine kadar bu tek-
nolojilerden öğreneceğiz. Ebeveynlerin 
çocuklarının beslenmesini kontrol etmesi 
çok daha kolay olacak. 

BESİN DEĞERİ DAHA YÜKSEK GIDALAR

Gıdalarımızı işlediğimiz ya da koruduğu-
muz teknolojilerdeki inovasyonlarla birlikte 
aldığımız besin değerleri yükselecek. Gele-
cekte teknolojilerdeki inovasyonlar berabe-
rinde getireceği sağlık çözümleri sayesinde 
günlük sağlık ve yaşam tarzı alışkanlıkla-
rımızı da değiştirecek. Anlık bildirim kul-
lanan telefon uygulamalarına ve cihazlara 
doğrudan bağlı olacak olan akıllı ambalajlar, 
yediklerimizi ve nasıl sağlıklı, dengeli şekil-
de beslenebileceğimizi izleyecek. 

EV ALETLERİ BİRBİRİYLE KONUŞMAYA 
BAŞLAYACAK

Yapay zekâ sayesinde geliştirilecek özel 
programlar günlük ihtiyaçlarımızı ve alış-
kanlıklarımızı algılayarak hayatımızı kolay-
laştıracak kişisel çözümler sunacak. Çama-
şır makinemiz kirli çamaşırlarımızla ilgili 
bilgiyi cep telefonlarımıza iletirken, akıllı 
buzdolabımız misafirlerimize hazırladığımız 
menüden alışveriş listesini oluşturarak, 
sipariş verebilecek.  

Fütürolog Dr. Ian Pearson, tek-
noloji, iş dünyası, toplum, politika 
ve çevre konularındaki pek çok 
alanda gelişmeleri takip ediyor ve 
geleceğe ilişkin öngörüler yapıyor. 
Matematik ve fizik alanlarında 
doktora yapan Pearson, havacı-
lıktan sibernetiğe, sürdürülebilir 
taşımacılıktan elektronik kozme-
tiğine kadar, mühendisliğin birçok 
alanında çalışmıştır. Metin mesajı 
ve aktif kontakt lensin aralarında 
olduğu 1850’den fazla icadı bulu-
nuyor. Pearson, “British Compu-
ter Society”, “World Academy of 
Art and Science” ve “World Inno-
vation Foundation” üyesidir.

DR. IAN PEARSON KİMDİR? 



G eçtiğimiz yıl 25 ülkeden 200 firma ve 11,949 ziyaretçiyi 
ağırlayan Eurasia Rail Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı 

Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı 10-12 Nisan 2019 tarihlerin-
de dünya demiryolu sektörünün önde gelen isimlerini İzmir’de 
ağırlamaya hazırlanıyor. “Avrasya bölgesinin tek ve dünyanın en 
büyük 3 demiryolu fuarından biri” olan Eurasia Rail’da fuar ile eş 
zamanlı gerçekleşecek konferanslarla, en son yenilik, gelişme ve 
teknolojiler ile sektör yatırımları gündeme taşınacak.
Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Çin, İtalya ve Rusya gibi ülkelerden 
önemli katılımcıların olacağı Eurasia Rail’a Siemens, Alstom, Yapıray, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve bağlı kuruluşları, Bozankaya, 
Bombardier, Knorr Bremse, Metro İstanbul, Metro İzmir, Caf, Kardemir 
ve Aselsan, Yapı Merkezi gibi sektörün önde gelen firmaları katılacak.

EURASİA RAİL, HER SENE OLDUĞU GİBİ YİNE 
DEMİRYOLU SEKTÖRÜ İÇİN OLDUKÇA VERİMLİ BİR 
PLATFORM OLMAYA HAZIRLANIYOR.

MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

DÜNYA DEMİRYOLU 
SEKTÖRÜ İZMİR’DE
BULUŞUYOR
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Yaklaşık 14 bin m2’lik 
alanda düzenlenecek fuar; 
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, T.C. Devlet 
Demiryolları, Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği (TOBB), KOSGEB ve T.C Ekonomi 
Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Yerli yabancı 
sektör profesyonellerinden büyük ilgi gören Eurasia Rail sektöre yeni 
iş ve iş birliği fırsatları yaratılmasına katkı sağlarken fuar ile eş zamanlı 
gerçekleşecek konferanslarla, en son yenilik, gelişme ve teknolojiler ile 
sektör yatırımları gündeme taşınacak.

BÖLGESİNİN TEK VE DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜÇ DEMİRYOLU FUARI

Fuar organizatörü ITE Turkey Nakliye & Lojistik Grup Direktörü Semi 
Benbanaste, fuarla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Dünya üzerinde raylı 
sistemler hızlı, ekonomik, çevre dostu, güvenli ve çağdaş sistemler 
olmalarından dolayı her geçen gün daha da önem kazanıyor. Demir-
yollarında modernizasyon ve taşıma kapasitesi arttırmak üzere başta 
Avrupa ülkelerinin yatırımları sürerken ülkemizde de bu yönde çok 
ciddi hedefler ve yatırımlar buluyor. Bu çerçevede ülkemizde demir-
yolu ağının 25 bin kilometreye çıkarılması gibi ciddi bir hedef konul-
muş durumda. Bu hedefe ulaşmada yüksek hızlı tren yatırımları ayrı 
bir öneme sahip ve 2023 yılına kadar ülke nüfusunun yüzde 77’sinin 
yaşadığı 42 ilin yüksek hızlı demiryolu ağıyla birbirine bağlanması 
hedefleniyor. Bunun 3 bin 500 kilometresinin yüksek hızlı, 8 bin 500 
kilometresinin ise hızlı tren hatlarından oluşması planlanıyor. Buna ek 
olarak 1.000 km konvansiyonel demiryolu olmak üzere 13.000 km 
yeni demiryolu yapılarak 2023 yılında toplam 25.000 km demiryolu 
uzunluğuna ulaşılması hedefleniyor. Diğer yandan 4.400 km’lik hat 
yenilemesi yapılarak tüm hatların yenilenmesinin tamamlanması, 
demiryolu taşımacılık payının; yolcuda yüzde 10’a ve yükte yüzde 

15’e çıkarılması da hedef-
ler arasında yer alıyor. Biz 

de 2011 yılından bu yana dün-
yanın önde gelen sektör temsilci-

lerini bir araya getirdiğimiz Eurasia Rail 
fuarımız ile sektörün bu değerli hedeflerine 

ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” 
Eurasia Rail’in Avrasya bölgesinin tek ve dünyanın en büyük üç demir-
yolu fuarından biri olduğunun altını çizen Benbanaste, nisan ayında 
düzenlenecek fuar hakkında bilgiler de verdi.  Benbanaste, “Profesyonel 
ziyaretçilerin sektörün önde gelen üretici firmalarıyla buluşmasını sağ-
layan, yenilikleri yakından takip etmelerine fırsat sunan Eurasia Rail, her 
sene olduğu gibi yine demiryolu sektörü için oldukça verimli bir platform 
olmaya hazırlanıyor. Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Çin, İtalya ve 
Rusya gibi ülkelerden önemli katılımcılar olacak. Hatta, Fransa Ticaret 
Müşavirliği çok önemli bir karar alarak 2019 senesinde Türkiye’de sade-
ce EurasiaRail fuarına destek vereceğini açıkladı. Bu önemli gelişmelerin 
yanı sıra Siemens, Alstom, Yapıray, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD 
ve bağlı kuruluşları, Bozankaya, Bombardier, Knorr Bremse, Metro 
İstanbul, Metro İzmir, Caf, Kardemir, Aselsan gibi sektörün önde gelen 
firmaları katılımlarını onayladılar. 10-12 Nisan 2019’da İzmir’de sekizinci-
sini düzenleyeceğimiz Eurasia Rail kapsamında gerçekleştirilecek ikili iş 
görüşmelerinin demiryolu sektörüne ve ülke ekonomisine büyük katkı 
sağlaması planlanırken kapsamlı etkinlik programımız ile de sektördeki 
en son yeniliklerden ve teknolojilerden bahsedilecek.” dedi.

HEDEF PAZARLARDAN ALIM HEYETLERİ AĞIRLANACAK

Sektör temsilcilerine uluslararası alanda, yeni satın alma, iş geliştirme, yeni 
iş ve iş birliği fırsatları yaratılması amacıyla düzenlenecek “Yurtdışı Alım 
Heyetleri Programı” T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleşecek. 
ITE Turkey ev sahipliğinde hedef pazarlardan alım heyetleri de ağırlanacak.
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KENDİ ÜLKELERİNDE DOĞUP BÜYÜMÜŞ ANCAK ÜNÜ 
BULUNDUĞU ÜLKENİN SINIRLARINI TAŞIYAN İSİMLER 
ARASINDA YÖNETMEN DE VAR OYUNCU DA.

MUHABİR: CEMRE DİLEK

T ürkiye sadece futbolda değil kültür-sanat, moda ve bilim 
alanında da adını uluslararası platformda duyuran yetene-

kleri barındırıyor. Türkiye’de birçok kişinin ismini dahi duymadığı 
birçok sanatçı, yurt dışında hatırı sayılır bir üne sahip. Yaptığı işlerle 
adından söz ettiren bu isimlerin kimi dünyaca ünlü müzisyen kimi 
yaşadığı ülkenin en iyilerinden... İşte bu isimlerden bazıları... 

ONLAR 
YURT DIŞINDA 
DAHA ÜNLÜLER!
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DÜNYANIN EN GENİŞ REPERTUARLI PİYANİSTİ

Piyano sanatçısı İdil Biret, Paris Ulusal Konser-
vatuarı’nı birincilikle bitirdiğinde 15 yaşındaydı. 5 
kıtayı kapsayan konserlerinde ünlü şeflerle çaldı; 
birçok festivale katıldı. ‘Dünyanın en geniş reper-
tuvarlı piyanisti’ unvanını taşıyan İdil Biret’in hayatı 
Fransız bir yazar tarafından kitaplaştırıldı. 2007’de 
‘Dünya Sahnelerinde Bir Türk Piyanisti: İdil Biret’ 
adıyla Türkçe’ye çevrildi.

İdil BİRET

HAYATLARI BELGESEL OLDU

İkiz piyano sanatçıları Güher Pekinel ve Süher Pekinel, dünyanın en iyi piyano ikililerinden kabul ediliyor. 1991’den 
bu yana devlet sanatçısı unvanına sahip olan Pekinel kardeşler, klasik müziğin yanı sıra modern müzik eserleri-
ni de icra ediyor. Pekineller’in hayatını konu alan iki önemli belgesel var. İlki, Alman ZDF kanalı tarafından yapıldı. 
ARD-ARTE kanallarının ortak yapımı olan ‘İkiz Yaşam’ adlı ikinci belgesel ise zaman zaman dünya televizyonlarında 
tekrarlanarak yayımlanıyor.

Güher - Süher PEKİNEL

İTALYAN SİNEMASININ ARANAN İSMİ 

Oyuncu Serra Yılmaz İtalyan sinemasının iyi bili-
nen oyuncularından biri. Öyle ki, 2011 Venedik 
Film Festivali›nde ilk yapıt kategorisinde jüri üyesi 
olarak görev almıştı. Geçtiğimiz yıllarda ise İta-
lya’da MIX Milano Festivali’nde ‘Komedi Kraliçesi’ 
(Queen of Comedy) ödülüne layık görüldü.

Serra YILMAZ
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AMERİKALILAR ONA SİHİRLİ FLÜT DİYOR

Türk flüt virtüözü Şefika Kutluer, 1998 yılından 
beri devlet sanatçısı. Aynı zamanda UNICEF Tür-
kiye İyi Niyet Elçisi. 5 kıtada sayısız ülkede konser 
veren Kutluer, İspanya sarayında kral ve kraliçe-
nin huzurunda ve Japonya’da Prens Mikasa’nın 
himayesinde konserler verdi. Şefika Kutluer’in 
albümleri dünya çapında satılan CD’ler arasında 
ve çok parlak eleştiriler alıyor.

Şefika KUTLUER

MEVLEVİ MÜZİĞİN TEMSİLCİSİ 

Geleneksel Mevlevi sufi müziğinin ustası ve ney 
enstrümanının bilinen en iyi icracılarından olan 
Kudsi Ergüner, 1970’li yıllarda Paris’e yerleşen ve 
1980’lerin başında Mevlana Enstitüsü’nü kuran 
Ergüner, kendini klasik sufi düşüncesini öğretme-
ye adamış bir bilgin aynı zamanda. Kendi albümle-
rine ek olarak dünyaca ünlü pek çok müzisyenle 
de ortak çalışmalar yapıyor. 

Kutsi ERGÜNER

HOLLANDA’DA BİN KEZ TİYATRO SAHNESİNE ÇIKTI

Ferhan Şensoy, 1975 yılında Montreal’da, “Ce Fou De Gogol” adlı oyunuyla, “En İyi Yabancı Yazar” ödülünü aldı. Yine 
Montreal’de Theatre De Quatre - Sous’da da, yönetmenliğini yaptığı, “Harem Qui Rit” isimli müzikalde oynadı. “Güle 
Güle Godot” oyunu Huroman Nevruzova’nın çevirisiyle Rusya’da yayınlanan tiyatrocunun Amsterdam ve Brüksel’de 
sergilenen “Ferhangi Şeyler”, Münih, Köln, Stuttgart, Essen, Frankfurt, Sidney ve Melbourne’da sergilenen “Felek Bir 
Gün Salakken” gibi oyunları var. Şensoy’un, “İngilizce Bilmeden Hepiniz I Love You” adlı kitabı, Nicole Gagnon tarafından 
Fransızca’ya çevrilerek, Montreal’de Fransızca parçalar halinde yayınlandı. “Ferhangi Şeyler”, Amsterdam ve Rotter-
dam’da da sahnelenerek, 1495. gösterisine ulaştı.

Ferhan ŞENSOY
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FRANSA SAHNELERİNDEN GEÇTİ

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal sadece Türkiye’de 
değil, yurt dışında da tanınan bir isim. 1993-1998 
arasında, Paris’te ve Avignon Festivali’nde Fran-
sızca da oynamaya başlayan Genco Erkal, üç 
Fransız yapımında rol aldı: Nâzım Hikmet’ten 
‘Sevdalı Bulut’, Philippe Minyana’dan ‘Ou vas-tu 
Jérémie?’ ve Paulo Coelho’nun ünlü romanından 
uyarlanan ‘Simyacı’.

Genco ERKAL

SANATÇI DEĞİL ‘FOTO MUHABİRİ’

1950’de Yeni İstanbul Gazetesi’nde çalışmaya başladı. 1958’den itibaren Time-Life, Paris Match ve Stern dergi-
lerinin Yakındoğu foto muhabirliğini yaptı. 1961’de ünlü fotoğraf ajansı Magnum’a katıldı. 1962’de Master Of Leica 
ödülünü kazandı. Magnum adına Churchill’den Salvador Dali’ye, İsmet İnönü’den Bertrand Russel’e kadar pek çok 
ünlü simanın fotoğrafını çekti. Gazetecilerle görüşmeyen Pablo Picasso’yu fotoğraflaması, daha da ünlenmesini 
sağladı. 2000’de Fransız hükümeti tarafından Legion d’Honneur unvanıyla ödüllendirildi. Kendisini sanatçı olarak 
değil, her daim ‘foto muhabiri’ olarak gördü.

Ara GÜLER

DOĞU VE BATI’YI BİRLEŞTİRİYOR

Dünyaca ünlü Türk neyzen Mercan Dede, sufi 
müziğini etnik enstrüman ve sanatçılarla zen-
ginleştirip elektronik müzikle harmanlıyor. Kasım 
2007’de çıkardığı ‘800’ albümü 2008 yılının Nisan 
ayında birinci sıraya yükseldi. Birlikte çalıştığı 
dünyaca ünlü müzisyenlerden bazıları: Jamaala-
deen Tacuma, Peter Murphy, Natacha Atlas, Hugh 
Marsh, Omar Sosa, Mich Gerber. 

Mercan DEDE
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NBA ‘ALL STAR’DA İLK TÜRK

Türk Milli Basketbol Takımı’nın yıldız oyuncusu 
Mehmet Okur, 2002’de Detroit Pistons’a transfer 
oldu. Böylece NBA kariyerine başladı. Detroit’ten, 
2004’te Utah Jazz’a geçti. 50 milyon dolara 
sözleşme imzaladı. 2007’de 'NBA All-Star’ maçı 
Batı Konferansı kadrosuna dâhil edildi. Okur, NBA 
tarihinde All-Star seçilen ilk Türk oyuncu oldu.

Mehmet OKUR

ALMANYA’NIN EN ÜNLÜ İSİMLERİNDEN 

Yönetmen. 1995’te ilk ödülünü Hamburg Ulusla-
rarası Kısa Film Festivali’nde, ilk kısa filmi, ‘You’re 
the one!’ (O Sensin) ile aldı. Uzun metrajlı fil-
mlerinden ‘Duvara Karşı’ ile 2004’te Berlin Film 
Festivali’nde Altın Ayı ödülünü kazandı. ‘Yaşamın 
Kıyısında’ filmiyle 2007’de Cannes’da en iyi sena-
ryo ödülünü aldı. 

Fatih AKIN

YURT DIŞINDA EN FAZLA ÖDÜL KAZANAN YÖNETMENLERDEN  

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü’nü bitirdi. Ne var ki mühendislikte aradığını bulamadı. Mimar Sinan 
Üniversitesi’nde iki yıl sinema eğitim gördü. İlk filmi Koza’yı, 1995’te çekti. Ardından 13 yıl içinde beş film yaptı. ‘Kasaba’ 
(1997), ‘Mayıs Sıkıntısı’ (1999), ‘Uzak’ (2002), ‘İklimler’ (2006), ‘Üç Maymun’ (2006)… Filmlerinin hiçbiri ödülsüz kalmadı. 
Yurtdışında en çok ödül kazanan Türk yönetmen oldu Nuri Bilge Ceylan, son olarak 2008 Cannes Film Festivali’nde, ‘Üç 
Maymun’ filmiyle ‘en iyi yönetmen’ ödülünü aldı. 

Nuri Bilge CEYLAN
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KALP ALANINDA SAYILI CERRAHLARDAN

Tıp doktoru. Harvard Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Kalp alanında dünyanın sayılı tıpçıları arasına 
girdi. Kalp nakli, minimal girişimsel kalp cerrahisi 
ve sağlık kontrolü üzerine araştırmaları var. 1999 
Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Foru-
mu’nda ‘Yarının Küresel Lideri’ seçildi. 350’nin 
üstünde orijinal yayına, kitaba, makaleye ve 
birçok patente sahip.

Mehmet ÖZ

İTALYANLARIN DA GURURU

Yönetmen. 1976’da, Roma’daki La Sapienza Üniversitesi’nde sinema tarihi öğrenimi almak üzere İtalya’ya gitti. İlk filmi 
‘Hamam’, uluslararası alanda başarı sağladı. İtalya, İngiltere, Fransa, İskandinavya, Almanya, Hollanda, Japonya, Türkiye 
ve ABD’de gösterildi. İkinci filmi ‘Harem Suare’ oldu. Film, 1999’da Cannes Film Festivali’nin Selection Officielle katego-
risine seçildi ve gösterildiği tüm Avrupa ülkelerinde önemli gişe başarıları elde etti. Başarılarıyla İtalyanların da gururu 
oldu. ‘Hamam’, ‘Harem Suare’, ‘Cahil Periler’, ‘Karşı Pencere’, ‘Kutsal Yürek’ ve ‘Bir Ömür Yetmez’ adlı filmlerinin hem 
yönetmenliğini yapan hem senaryosunu yazan Ferzan Özpetek, sayısız ödülün sahibi.

Ferhan ÖZPETEK

NOBELLİ İLK TÜRK 

Yazar Orhan Pamuk, 2006’da Nobel Edebiyat 
Ödülü’nü kazanarak Nobel alan ilk Türk vatan-
daşı ve bu ödülü alan en genç iki kişiden biri oldu. 
Kitapları 46 dile çevrildi ve 100’ü aşkın ülkede 
yayımlandı. 2005’te Prospect dergisi tarafından 
dünyanın 100 entelektüeli arasında gösterildi. 
2006’daysa Time Dergisi tarafından dünyanın en 
etkili 100 kişisinden biri seçildi. 

Orhan PAMUK
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ARABA KULLANIRKEN BEŞ DUYUMUZUN DA 
SAĞLIKLI OLARAK ÇALIŞMASI GEREKİYOR. 

BUNLARDAN EN ÖNEMLİSİ İSE GÖZ…

MUHABİR: CEMRE DİLEK

GÖZ KUSURUNUZ 
KAZAYA SEBEP OLMASIN! 
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T rafik kurallarını bilen ve uygulayan, yayaların ve taşıtların 
haklarına saygılı sürücüler, toplumsal bilincin oluşması 

açısından oldukça önemli. Trafik kazalarının çoğu kurallara uyma-
maktan ve sürücü hatasından kaynaklanıyor. Araba kullanırken 
beş duyumuzun da sağlıklı olarak çalışması gerekiyor. Bunlar-
dan en önemlisi göz… Sürücülerin farkında bile olmadığı göz 
bozuklukları kazalara sebebiyet verebiliyor. Seiko Optik Türkiye 
Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, trafiğe çıkmadan 
önce kişilerin detaylı bir göz muayenesinden geçmesine, periyo-
dik olarak muayenelerin yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. 

Ayrıca sürücülerde, araç kullanırken parlama ve yansımalardan 
oluşabilecek sıkıntıların giderilmesi ve varsa görme bozukluk-
larının düzeltilmesi gerektiğini şu sözlerle vurguluyor: “Gözünde 
ilerleyebilen katarakt, glokom, göz tansiyonu ve retina bozukluk-
ları gibi rahatsızlıklar olan kişiler, bunların araba sürüşlerine etki-
lerini düzenli olarak kontrol ettirmeli. Bu gibi hastalıklarda görme 
yeteneği değişebileceği için bu durum hem kendileri, hem de 
çevreleri için tehlikeli sonuçlar doğurabilir.” diyor.

ARAÇ KULLANIRKEN GÜNEŞ GÖZÜNÜZÜ ALMASIN 

Karanlıkta yaklaşan araba farları, yağışlı havalarda kayganlaşan 
zemin, sokak lambaları ve güneş… Trafikte bazı dış faktörler de 
sürücülerin dikkatini dağıtarak, sürüş zorluğuna ve kazalara 
neden olabiliyor. Özellikle güneşli havada göz koruması oldukça 
önemli. Güneş ışınları parlama ve yansımalarla görüş mesafesini 
ve görme alanını azaltırken, göze giren ışık miktarı arttıkça, yor-
gunluk ve baş ağrısı oluşabiliyor. Bu da sürüş kalitesini etkileye-
rek, sürüş güvenliğini tehlikeye atabiliyor. 
Op. Dr. Özgür Gözpınar, “Güneş gözlükleri aşırı parlama ve yansı-
maları önleyerek görüş mesafesinin korunmasına yardımcı oluyor. 
Polarize ve aynalı camlar parlak güneşten gelen zararlı ışınlara 
(özellikle mavi ışığa) karşı en iyi korumayı sağlıyor. Kullanılan 
güneş gözlüğü mutlaka yüze 100 UV filtreli olmalıdır. Gözlük, 
göze ulaşan ışığın zararlı kısımlarını yani ultraviyoleyi filtre ediyor, 
yansıma ve parlamaları önlüyor. Polarize camlar ve antirefle 
kaplamalar, yağışlı havalarda ıslak zeminden oluşan yansımanın 
da önüne geçiyor. Gündüz güneş gözlüğü ile araç kullanmak, gece 
sürüşlerinde karanlık adaptasyonuna da yardımcı oluyor.” şeklin-
de konuşuyor.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Görme bozukluğu olan kişiler, günlük hayatlarında gözle-
rine uygun numarada yapılmış gözlük kullanmalı. Özellikle 
sürücüler; ister gözleri bozuk olsun, isterse sağlıklı olsun, 
rahat ve net bir görüş için yaşlarına ve özelliklerine uygun 
‘Drive’ denilen sürücü gözlükleri kullanmalı. Ayrıca görme 
bozukluğu olan kişiler, arabada mutlaka yedek bir gözlük 
bulundurmalı. Bazı Avrupa ülkelerinde bu yasal bir zorunluluk. 
Unutkanlık, devamlı gözlük kullanmama sebebiyle yanında 
olmaması veya kısa süreli araba sürme bahanesiyle gözlük 
kullanımı ihmal edilebilir. Birçok kaza kullanılması gereken 
gözlük kullanılmadığı için meydana gelebiliyor.



A
R

A
ŞT

IR
M

A

44  bağlantı noktası  EKİM 2018

ÖNÜMÜZDEKİ 2 YILDA 2 KAT ARTMASI 
BEKLENEN NESNELERİN İNTERNETİ 
UYGULAMALARIYLA 20,4 MİLYAR ADET 
BAĞLANTILI CİHAZ OLACAK. 

NESNELERİN İNTERNETİ 
HANGİ SEKTÖRÜ 
NASIL DEĞİŞTİRECEK?
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N esnelerin interneti (Internet of Things-IoT) çözümlerinin 
kullanım alanı her geçen gün genişliyor. Türkiye’nin bilgi 

ve iletişim teknolojilerindeki sistem entegrasyonu şirketlerinden 
olan Teknoser, nesnelerin interneti alanındaki gelişmelere ilişkin 
trendleri inceledi.
Araştırma sonuçlarına göre şirketlerin rekabet gücünü artıracak olan 
IoT ile neredeyse tüm sektörlerde devrim yaşanması bekleniyor. 
Teknoser Network ve Güvenlik Çözümleri Müdürü Aytaç Karameşe-
oğlu, bu alandaki gelişimi şöyle anlatıyor: “Geçen yıl 8.3 milyar adet 
olan bağlantılı cihazların sayısı, yapılan araştırmalara göre 2018 yılı 
sonunda 11.1 milyara çıkacak. 2020 yılında ise bu rakam 20.4 milyar 
olacak. Yani 2 yıl gibi kısa bir sürede kullanımı iki kat artacak. Dünyada 
kişi başına 3 adet birbiriyle bağlantılı cihaz bulunacak. Bu dönemde 
bu gelişimi öngören şirketler rekabette öne çıkacaklar. BigData ve 
Blockchain teknolojileri de hızla yükselişe geçiyor. Dijitalleşen dünya-
da dönüşüm fırsatını kaçırmamak gerekiyor.”
Araştırma sonuçlarına göre nesnelerin internetiyle çeşitli sektörlerde 
öne çıkacak gelişmeler şöyle sıralanıyor:

OTOMOTİV: KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

Araçlardaki takip cihazları ile başlayan süreç daha da gelişecek. 
Araçlarda bulunan mini kutular sayesinde mekanik ve elektronik 
aksam ile ilgili tüm verilere ulaşılacak. Örneğin; lastik hava basıncı, 
frenlerin durumu veya sürücünün kullanım alışkanlıkları depolanacak 
ve sigorta şirketlerine gönderilecek. Böylece daha dikkatli araç kulla-
nanlar daha az sigorta ücreti ödeyecek.

PERAKENDE: KENDİ KENDİNE ARIZA TESPİTİ

Marketler, tekstil şirketleri, akaryakıt istasyonları gibi çoklu lokasyonda 
hizmet veren işletmelerde ekipmanlar birbiriyle konuşacak. Örneğin; 
bir marketteki dondurma veya dondurulmuş gıda dolabındaki arıza 
tespit edilecek, elektrik kesintisinde ise alternatif kaynağa geçilecek. 
Tüm işlemlerde anlık verilere ulaşılacak.

AKILLI EVLER: VÜCUT ISISINA GÖRE KLİMA

Akıllı evler olarak bilinen yaşam alanı çözümlerinde su, elektrik, ısıtma, 
soğutma gibi alanlarda uzaktan programlama yapılabilecek. Klimalar 
oda ısısını artık vücut sıcaklığına göre ayarlayacak. Çalar saat ise uyku 
süresine göre alarmı kendisi otomatik olarak düzenleyecek. Kullanıcı 
gelmeden önce ev, ideal ısıya ulaşıp size kahve bile hazırlayacak.

İNŞAAT: PROJELER GECİKMEYECEK

İnşaat sektöründe en önemli maliyetler kullanılan ekipmanlardan 
oluşuyor. Birçok projede erken teslimde bu ekipmanların etkisi büyük. 
Arıza kaynaklı gecikmeler projeyi geciktirirken ek maliyet de getiriyor. 
Nesnelerin interneti, kullanılan ekipmanlarda arızaların önceden anlaşıl-
masını sağlayacak.

SAĞLIK: ERKEN UYARI SİSTEMİ

En önemli sektörlerden biri olan sağlıkta ise hasta bakımı daha 
da gelişecek. Gelecekte giyilebilir sensörler daha etkin çözümler 
sağlayacağından bulut platformu ile malzeme ve ilaç yöneti-
mi daha doğru yapılarak hastalara hızlı müdahale sunulacak. 
Hayati önemdeki ekipmanlara da uyarı sistemiyle henüz arıza 
gerçekleşmeden bakım yapılabilecek.
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ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYADA EN ÇOK ETKİLEŞİME GİRDİĞİ 
KİŞİLERİN OKUL ARKADAŞLARI OLMASI, OKULLARDA YAŞANAN AKRAN 

ZORBALIĞININ İNTERNET ORTAMINA DA TAŞINMASINA YOL AÇIYOR. 

S iber zorbalığa uğrayan çocuklar dış görünüşlerinde değişiklik yap-
mak istiyor. Çocukların %96’sı karşılaştığı zorbalığı anne babasına 

ya da öğretmenine anlatmıyor.

Günümüzün en güncel sorunlarından biri olan akran zorbalığı, hayatın pek 
çok alanında çocukların ve gençlerin karşısına çıkıyor. Buna rağmen pek 
çok okul yönetiminin akran zorbalığına karşı yeterince sorumluluk his-
setmemesi, okullarda bu tür vakalarla ilgili net bir politika bulunmamasına 
ve öğrencilerin en üst düzeyde etkilenmesine yol açıyor. Bununla birlikte 
çocukların sosyal medyada etkileşim kurdukları kişilerin başında okul arka-
daşlarının olması, akran zorbalığının internet ortamına da taşınmasına yol 
açıyor. Siber zorbalık olarak adlandırılan bu durum, okul psikolojileri ve per-
formansları da dahil olmak üzere çocukları pek çok açıdan olumsuz etkiliyor.

Bitdefender Antivirüs’ün yaptığı son araştırma, akran zorbalığıyla kar-
şılaşan çocukların sadece %4’ünün bu durumu anne babasına ya da 
öğretmenine anlattığını gösteriyor. Ebeveynler ile öğretmenlerin zor-
balığa karşı beraber hareket ederek net bir strateji uygulaması gerekti-
ğini belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, 
zorbalığı azaltmak için atılabilecek adımları paylaşıyor.

DIŞ GÖRÜNÜŞLERİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORLAR

Bitdefender Antivirüs’ün yeni araştırması, çocukların %29’unun kar-
şılaştığı akran zorbalığını anne babasına anlatmadığını, %29’unun da 
durumu herkesten sakladığını ortaya koyuyor. Ayrıca araştırmaya göre, 
fiziksel görünüşleriyle ilgili zorbalığa uğrayan çocukların %24’ü, dış 
görünüşünde değişiklik yapmayı düşünüyor.

Araştırma verileri, ilk gençlik çağında zorbalığa uğrayan çocukların 
sadece %4’ünün ebeveynlerine ya da öğretmenlerine açıldığını 
gösteriyor. Uğradıkları zorbalığı okuldaki psikolojik danışmanları ile 
paylaşan gençlerin oranı ise %7.

SİBER ZORBALIĞA KARŞI NELER YAPILABİLİR?

Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, “Siber zor-
balığı hemen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da zorbalığa sıfır tole-
rans gösteren bir topluluk oluşturulması ve çocuklara böyle davranışlara 
karşı nasıl tepkiler verilebileceğinin öğretilmesi gerekiyor.” ifadelerinde 
bulunarak konuyla ilgili öneriler paylaşıyor:

• Çocukların ve gençlerin çevrimiçi ortamda güvenliklerini riske atma-
yacak şekilde davranmaları, özel bilgilerini, fotoğraflarını ve videolarını 
yabancılarla paylaşmamaları ve ileride onları olumsuz etkileyebilecek 
dijital ayak izlerinin farkında olmaları için ebeveynlerle birlikte çalışılmalı. 
Bitdefender Antivirüs’ün araştırmasına göre siber zorbalık ile karşılaşan 
gençlerin %57’si fiziksel görünüşleri ile ilgili zorbalığa uğrarken, %44’ü 
fikirleri, %30’u kişisel özellikleri ve %27’si giyim tarzları nedeniyle zor-
balığa uğruyor.

• Siber zorbalığa maruz kalan çocukların da siber zorbaya dönüşebilece-
ğinin farkında olunmalı. Geçmişte ya da şu anda zorbalığa maruz kalan 
çocuklar, bu durumla başa çıkmak için siber zorbalığa başvurabiliyor. 
Bunun engellenmesi için okullarda özel programlar hazırlanabilir.

• Okullarda öğrencilere saygının, sorumluluğun ve hoşgörünün öğre-
tileceği eğitici etkinlikler, atölyeler ve kampanyalar organize edilmeli. 
Böylece, akran zorbalığının barınamayacağı bir çevre yaratılabilir.

• Okullardaki psikolojik danışmanlar ve öğretmenler tarafından genç-
lerin, yüz yüze kaldıkları hoş olmayan durumları ve hisleri anlatmaları 
teşvik edilmeli.

• Siber zorbalığa karşı bir strateji geliştirilirken atılan her adımda öğrenci-
lerin de görüşleri alınarak sürece dahil edilmeli.

• Çocuklara, başkalarına uygulandığına şahit oldukları herhangi bir zorba-
lığın ardından olayı hemen yetkili birine anlatmaları gerektiği öğretilmeli.

AKRAN 
ZORBALIĞI 

SİBER ZORBALIĞA
DÖNÜŞÜYOR
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PİYASALARIN DALGALANDIĞI, SİBER 
FIRSATÇILARIN TETİKTE BEKLEDİĞİ ŞU 
GÜNLERDE PARASAL İŞLEMLERİNİZİ 
YETERİNCE GÜVENLİ YAPIYOR MUSUNUZ?

P arasal işlemlerimizi çoğunlukla online yapıyoruz. Evimizden işyeri-
mizden hesap açıyoruz, bakiyemizi kontrol ediyoruz, fatura ödüyo-

ruz, havale yapıyoruz. Özetle paramızı, ekran önünden dijital olarak yöne-
tiyoruz. Ancak tüm bunları güvenli şekilde yapıyor muyuz? ESET Türkiye 
Teknik Müdürü Erkan Tuğral, Türkiye’deki ekonomik hareketlilik nedeniyle 
siber fırsatçılığın yaygın görüldüğü şu günlerde, güvenli online bankacılık 
ve ödeme işlemleri için bazı önemli tavsiyelerde bulunuyor. 

GÜVENİLİR BİR CİHAZ KULLANIN 

Online hesabınıza bağlanırken ilk ve en temel ilke güvenilir bir cihaz 
kullanmaktır. Herhangi bir şüpheli etkinlik veya bir tuhaflık fark etme 
olasılığınız daha yüksek olacağı için kendi bilgisayarınızı, tabletinizi veya 

PARANIZI ONLINE 
YÖNETMENİN 
9 GÜVENLİ YOLU 

akıllı telefonunuzu kullanmanız çoğu zaman en iyi seçenektir. Mümkün-
se, hesabınızı ve birikimlerinizi tehlikeye sokabilecek ödünç veya halka 
açık cihazları kullanmaktan kaçının.

NEREDEN BAĞLANDIĞINIZA DİKKAT EDİN

Her internet bağlantısı online bankacılık veya ödemeler için yeteri kadar 
güvenli değildir. En sık gittiğiniz kafeteryadaki ortak Wi-Fi ağı veya şehir 
merkezinde bulunan rastgele bir ağ, birikimlerinizi ya da fatura öde-
melerinizi kontrol etmek için her zaman en iyi seçenek olmayabilir. Bu 
tür bir bağlantıyı kullanmak zorunda kalırsanız iletişimlerinizi şifreli ve 
dolayısıyla araya girmeye çalışanlar tarafından okunamayacak şekilde 
sürdürmek için sanal özel ağ (VPN) bağlantısını kullanın.
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BİLGİSAYARINIZI EN YÜKSEK SÜRÜME GÜNCELLEYİN

Bilgisayar, tablet ve telefonunuzdaki işletim sisteminizi ve yazılımınızı 
güncel tutun. Bu işlem, saldırganların aradığı ve makinenize bulaşma-
larını sağlayan güvenlik açıklarını kapamaya yardımcı olur. Günümüzde 
artık çoğu program, otomatik güncellemeler sunup yamaları veya yeni 
sürümlerine ilişkin uyarı veriyor. Uyarıları dikkate alın.  

GÜVENİLİR VE GÜNCEL BİR GÜVENLİK ÇÖZÜMÜ KULLANIN

Online bankacılık hesabınıza bağlanmadan veya online bir ödeme yap-
madan önce, çok katmanlı ve güncel bir güvenlik çözümü yükleyin. 
Bu çözümler, sizi kötü amaçlı hilelerden ve birçok türde kötü amaçlı 
yazılımlardan korur. Güvenlik yazılımlarında bazı uygulamalar da ekstra 
güvenlik sağlıyor. Örneğin ESET Internet Security yazılımında yer alan 
‘Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması’, ekstra bir tarayıcı kulla-
narak, doğru sayfanın açıldığını ve finansal işlemlerin güvenli ortamda 
yapıldığını doğruluyor.

GÜÇLÜ BİR PAROLA OLUŞTURUN 

Parolanız gerçekten güvenli mi? Bu konuda en önemli ilkelerden biri-
nin parolanızı tekrar tekrar kullanmamak olduğunu söyleyebiliriz. Her 
zaman karmaşık, tahmin edilmesi zor bir birleşim bulmanın zor olduğu-
nu biliyoruz, ancak banka, sosyal medya veya diğer hesaplarınız için aynı 
parolanın kullanılması, bunlardan herhangi birinde güvenlik açığı olması 
durumunda felakete yol açabilir. Tüm parolaları depolayacak bir parola 
yöneticisi de kullanabilirsiniz, böylece tek bir ana parolayı hatırlamanız 
yeterli olabilir.

İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMA KULLANIN

Bankanız online hesabınız için iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) sunuyor-
sa bunu kullanın. Bu şekilde banka, bağlananın veya kişisel akıllı telefonu-
nuz gibi yalnızca sizin sahip olduğunuz bir cihazı kullanarak işlem yapanın 
gerçekten siz olup olmadığını iki kez denetleyebilir. Böylece parolanız yanlış 
kişilerin eline geçse bile, ikinci doğrulama olmadan hiçbir işe yaramaz.

TUZAKLARA KANMAYIN

Siber suçlular önemli bilgilerinizi ele geçirmek için hemen her şeyi dener. 
Bankanızdan biri olduklarını iddia edecek, bir bildirim gönderecek veya 
aldığınız e-postaya eklenmiş bir bağlantı yoluyla parolanızı değiştirme-
nizi isteyeceklerdir. Bankacılık kimlik bilgilerinizi değiştirmenizi veya bir 
bağlantıya tıklamanızı isteyen herhangi bir mesaj aldığınızda, göndere-
nin gerçekten bankanız olduğunu iki kez kontrol etmeyi unutmayın. En 
iyisi telefonla ulaşmak veya bizzat uğramaktır.

OTURUM KAPATMA DÜĞMESİNİ KULLANIN

Online bankacılığı daha fazla kullanmayacak mısınız? Oturumunuzu 
kapatın. Bir saldırganın oturumunuzu ele geçirmesi durumunda, oturu-
mun açık olmaması size daha az zarar getirebilir.

SMS BİLDİRİMLERİNİ ETKİNLEŞTİRİN

Online bankacılık hesabını ayda bir veya daha seyrek kontrol edenlerden 
biriyseniz telefonunuza gelecek bildirimleri ayarlayın. Tüm cari işlemler 
hakkında bilgi sahibi olunması herhangi bir şüpheli etkinliğin anlaşılma-
sını daha da kolaylaştırır.

Parolanız gerçekten güvenli 
mi? Bu konuda en önemli 

ilkelerden birinin parolanızı 
tekrar tekrar kullanmamak 

olduğunu söyleyebiliriz. Banka, 
sosyal medya veya diğer 

hesaplarınız için aynı parolanın 
kullanılması, bunlardan herhangi 

birinde güvenlik açığı olması 
durumunda felakete yol açabilir.
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V eri sızıntıları, %39 ile en çok hastaların tıbbi kayıtlarına 
yönelik olurken, ikinci sırada %10 ile kullanıcıların finansal 

bilgileri geliyor.
Veri sızıntıları, siber güvenlik gündemini işgal etmeye devam ediyor. 
Under Armour’a ait MyFitnessPal uygulamasının 150 milyon kullanıcıyı 
etkileyecek şekilde sızıntıya uğraması, 87 milyon kullanıcı verisinin sız-
masına yol açan Facebook ve Cambridge Analytica Skandalı, Adidas’ın 
veri sızıntısı şüphesiyle ayağa kalkması, FedEx kargo şirketinin sunucu-
sunda güvenlik açığının bulunması, Ticketmaster ve Biletix’in veri sızın-
tısından dolayı kullanıcılarına şifre değiştirme uyarısı vermesi ve önce 
British Airways’in 380.000 kullanıcısının finansal verilerinin çalınması 
sonra da Canada Air’in mobil uygulamasında sızıntı ihtimalinin ortaya 
çıkması, 2018’in veri sızıntılarıyla geçtiğinin sadece kısa bir özetini oluş-
turuyor. Bilişim güvenliği alanındaki dağıtım ve çözümleriyle pazarda 
lider konumda bulunan Komtera Teknoloji’nin güvenlik uzmanları, şir-
ketleri veri sızıntılarına karşı uyararak çalışanlara güvenlik eğitimlerinin 
verilmesi ve tehdit planlarının oluşturulması gerektiğini belirtiyor.

Güncel veriler, veri sızıntısının son iki yılda %75 arttığını ortaya koyuyor. 
Veri sızıntıları, %39 ile en çok hastaların tıbbi kayıtlarına yönelik olurken, 
ikinci sırada %10 ile kullanıcıların finansal bilgileri geliyor. Sızıntıların 
ana sebebinin siber saldırılar olduğu düşünülse de çalışanların yaptığı 
güvenlik hatalarının veri sızıntılarında daha büyük rol oynadığı belir-
tiliyor. Komtera Teknoloji güvenlik uzmanları, şirketlerin çalışanlarını 
bilinçlendirmek için yeterli çalışma yapmadığını ve bir saldırı anında 
devreye geçirebilecekleri hazır bir planlarının olmadığını ifade ederek 
veri sızıntısında nasıl davranılması gerektiğinin bilinmediğini belirtiyor.

İNSAN HATASINA KARŞI HACKER RİSKİ

İngiltere Bilgi Komisyonluğu tarafından sunulan veriler, günümüzde insan 
hatalarının siber saldırılardan daha çok veri sızıntısı yarattığını gösteriyor. 
Geçtiğimiz sene sebebi ile beraber raporlanan vakalardan 2.124’ü insan 
hatasına bağlıyken, sadece 292’si siber saldırılardan kaynaklanıyor.
İnsan hatalarından kaynaklanan sızıntılarda en sık görülen problem, 
447 vakayla maillerin yanlış alıcıya gönderilmesi olarak belirtiliyor. Kağıt 

FACEBOOK, TWITTER GİBİ SOSYAL MEDYA PLAT-
FORMLARINDAN UNDER ARMOUR, BİLETIX, ADİ-
DAS, FEDEX, TICKETMASTER, CANADA AIR VE BRI-
TISH AIRWAYS GİBİ MARKALARA KADAR PEK ÇOK 
ŞİRKET VERİ SIZINTISIYLA GÜNDEME GELİYOR. 
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VERİ SIZINTILARININ 
ASIL SORUMLUSU HACKERLER
DEĞİL İNSAN HATALARI!
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üzerindeki bilgilerin kaybı ya da hırsızlığı 438, verilerin güvenli olmayan 
bir lokasyonda bırakılması 164, şifrelenmemiş cihazların kaybı ya da 
çalınması 133 vakanın sebebi olarak sunuluyor.
Öte yandan siber saldırganlar, çoğunlukla yetkisiz erişim aracılığıyla 
sızıntıya yol açıyor. Bu alanda bildirilmiş vaka sayısı 102 iken, kötü niyetli 
yazılımlar 52, oltalama saldırıları 51 ve fidye yazılımları 33 veri sızıntısı-
nın nedeni olarak gösteriliyor.
Komtera Teknoloji güvenlik uzmanları, etkili siber güvenliğin sadece 
teknolojik araçlarla sağlanamayacağına dikkat çekiyor. Şirketlerin en 
güncel güvenlik yazılımlarına yatırım yaptığını ancak eşit derecede 
önemli olan veri yönetimi ve çalışan eğitimi süreçlerinde eksik kalın-
dığını vurgulayan Komtera Teknoloji güvenlik uzmanları, çalışanların 
bilinçlendirilmesi ve şirketin güvenlik kurallarına uyulduğunun kontrol 
edilmesi ile çoğu veri sızıntısının önlenebileceğini ifade ediyor.

EN ÇOK SAĞLIK SEKTÖRÜ VERİ SIZINTISINA UĞRUYOR

Bulgular tıbbi, finansal veya adli kayıtlar ile iş yaşamlarına dair 

bilgilerin sızıntılara en çok uğrayan alanlar olduğunu gösteri-
yor. 2017’de raporlanan veri sızıntılarına göre son iki yılda %41 
artış gösteren ve 1214 vakaya sahip olan sağlık sektörü başı 
çekerken, iş dünyası 362, eğitim ve çocuk bakımı 354, devlet 
işleri ise 328 vakayla onu takip ediyor. Sızıntıya en yaygın 
biçimde uğrayan veri türü %39 ile tıbbi bilgiler olurken, finans 
%10, sosyal güvenlik %7, adli bilgiler %4 ve eğitime dair kayıt-
lar %3’lük dilimi oluşturuyor.

ŞİRKETLERİN ÇOĞU, NASIL DAVRANACAĞINI BİLMİYOR

Yeni kurallar ve düzenlemelere rağmen değişmeyen tek şeyin 
veri sızıntısının arttığı gerçeği olduğunu ifade eden Komtera Tek-
noloji güvenlik uzmanları, şirketlerde sorun anında nasıl hareket 
edileceğine dair bir planın önceden hazırlanarak test edilmesine 
ve IT uzmanları dışında adli vaka uzmanı, hukuk danışmanı, kriz 
iletişimi uzmanı gibi profesyonellerden de yardım alınmasına 
ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.
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HYUNDAI’NİN DAHA ÖNCE SADECE BENZİNLİ MOTORU BULUNAN SUV’U 1.6 LT, 136 
BEYGİRLİK DİZEL MOTOR VE OTOMATİK ŞANZIMAN SEÇENEĞİYLE BAYİLERDEKİ 
YERİNİ ALDI. YENİLENEN ARAÇTA 4X4 ÇEKİŞ SİSTEMİ DE SUNULUYOR.

S atışa sunulduğu 2004 yılından bu yana tüm pazarlarda adından 
sıkça söz ettiren ve başarılı satış rakamlarına ulaşan Hyundai Tucson, 

merakla beklenen makyajlı versiyonuyla ülkemizde de satışa sunuldu. Dış ve 
iç mekanındaki dokunuşlarla üçüncü nesil makyajlı Tucson, artık çok daha 
iddialı bir model haline gelirken genişletilmiş özellikleriyle de dikkat çekiyor.

DAHA ZARİF BİR TASARIM

Hyundai Tucson, basamaklı ızgarası, LED farları, geniş girişli ön tam-
ponu, ikiye ayrılmış sis farları ve gündüz sürüş lambalarıyla dikkat 
çekiyor. Öndeki değişim ile sportifliğini zinde tutan otomobil, arka 
tarafta da benzer yeniliklere imzasını atıyor. Köşeleri yumuşatılan 
arka farlara LED özelliği eklenirken, tamponun alt kısmı ve egzoz 
çıkışları da değişen diğer parçalar. Ayrıca, yeni tip 19 inç jantlar ile 
hareket eden otomobil beğeni topluyor.

HYUNDAI TUCSON 
ARTIK ÇOK DAHA İDDİALI

Hyundai Tucson’un makyajla beraber gelen 
en önemli yeniliği şüphesiz 1.6 litrelik dizel 
motoru ve yeni nesil HTRAC elektronik dört 
tekerlekten çekiş sistemi. 
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İÇ MEKANDA DA DEĞİŞİKLİKLER VAR

Yeni Tucson, gelişmiş güvenlik özellikleri ve Qi kablosuz şarj sistemi dahil 
olmak üzere yeni iç mekanıyla da öne çıkıyor. Havalandırma ızgaralarının 
tasarımı değiştirilirken üzerine eklenen krom kaplamalarla da daha şık 
bir görünüm elde edilmiş. Kokpitin üst kısmı tamamen değişirken aynı 
zamanda alt kısımla birleşim yeri de deriyle kaplanarak daha modern ve 
daha kaliteli bir his sunuluyor. i30 ve Santa Fe modellerinde de kullanılan 8 
inç dokunmatik multimedya sistemi de aracın bir diğer yeni özelliği.
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1.6 LİTRE TUTUMLU DİZEL MOTOR

Hyundai Tucson’un makyajla beraber gelen en önemli yeniliği şüphesiz 
1.6 litrelik dizel motoru ve yeni nesil HTRAC elektronik dört tekerlekten 
çekiş sistemi. Ana rakiplerinin dizel otomatik satış oranı yüzde 70’den 
fazla olduğundan, Tucson da merakla beklenen yeni nesil Euro 6D 
normundaki 1.6 litre dizel motoruyla rekabete ortak olacak. 136 beygir 
gücündeki yeni motorun 320 Nm maksimum torku, aracı verimli bir 
şekilde ivmeletirken aynı zamanda 4.8 litrelik karma tüketimiyle de 
son derece ekonomik bir tablo çiziyor. Bu sistem, geleneksel 4×4 çekiş 
sistemleriyle büyük benzerlik gösteriyor. Fakat, HTRAC çekiş sisteminin 
fonksiyonları ve çalışma prensibi, sürüş moduyla seçilerek dinamizmi 
değiştirebiliyor. Gösterge tablosundan da ön veya arka lastiklerin ne 
kadar çekiş yaptığını da takip etmek mümkün. Böylelikle hem sürüş 
keyfi artırılıyor hem de yakıt ekonomisi ön planda tutulmuş oluyor.
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ELEKTRİKLİ 
MERCEDES’İ 

2020’DE FİŞE 
TAKACAĞIZ

Mercedes-Benz’in yeni ürün ve teknoloji markası EQ 
altında satışa sunulan ilk modeli EQC, Stockholm’de 
gerçekleştirilen özel bir etkinlikle dünyaya tanıtıldı. İki 
elektromotoru toplamda 408 beygir güç üreten, dört 
tekerlekten çekişli EQC, NEDC formuna göre yaklaşık 
450 km’lik menzil sunuyor. Evde veya halka açık alan-
lardaki AC tipi prizden de şarj edilebilen EQC’nin batar-
yaları, hızlı şarj istasyonlarında yüzde 10’dan yüzde 
80’e sadece 40 dakikada doldurulabiliyor.  2019 yılı 
ortalarında Batı Avrupa’da satışa sunulacak EQ mar-
kasının altında tanıtılan ilk otomobili EQC modelinin, 
Türkiye’de ise 2020 yılında yollarda olması planlanıyor.
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İspanyol üretici SEAT 2016’da giriş yaptığı SUV sınıfında, Ateca 
ve Arona modellerinden sonra ailenin en büyük üyesi olacak 
Tarraco’yu da eklemeye hazırlanıyor. Aracın resmi tanıtımın-
dan önce marka, yeni modelinin tüm özelliklerini gözler önüne 
sermek için arazi testlerine devam ediyor. SEAT’ın en yeni SUV 
modeli, yedi yolcu kapasitesine ve 760 litre bagaj hacmine sahip. 
Araç son derece dik bir yokuştan inerken yüzde 70 eğimli kaya-
lık dağ arazisinin üstesinden kolaylıkla geliyor. Tarraco, yüzde 85 
yana eğimi başarıyla aşabilecek şekilde tasarlandı. Bu özellik, 
böyle bir arazide sağlamlık ve güvenlik hissi veriyor.

SEAT’IN 
BÜYÜK 

SUV’U 
TESTE 

ÇIKTI 

Volvo Cars’ın yeni Volvo 360c Concept ile tanıttığı otonom seya-
hatin geleceğini şekilleniyor; Otonom, elektrikli, bağlantılı ve 
güvenli bir sürüşe sahip Volvo 360c Concept, geleceğin seyaha-
tine bütünsel bir bakış getiriyor. Bu bakış açısı, Volvo Cars’a milyar 
dolarlık iç hatlar hava yolları endüstrisi gibi büyüyebileceği yeni 
pazarlar açabilir. 360c’nin temelinde, insan sürücüsü olmayan 
tam otonom, tam elektrikli bir otomobil yer alıyor. Direksiyon 
simidinin ve içten yanmalı bir motorun olmaması, konsepte tasa-
rım özgürlüğü verirken, yolcuların geleneksel olarak ikili ya da 
üçlü koltuklarda oturması zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor ve 
tamamen yeni bir tasarım oluşturma imkânı sunuyor.

GELECEĞİN 
VOLVOSU 

ÇOK HAVALI 
OLACAK
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Volkswagen Ticari Araç’ın pick-up model ailesinin en güçlü 
seçeneği yeni Amarok Aventura 258 PS, Volkswagen yetkili 
satıcılarında showroomdaki yerini aldı.3.0 litre turbo dizel 
V6 motor, 258 PS güç ve 580 NM tork sağlarken, Amarok 
Aventura’yı durur halden 100 km/s hıza 7,6 sn’de ulaştırıyor 
ve 205 km/s maksimum hız değerine sahip. 4MOTION sürekli 
4 çeker sistemine sahip 8 ileri otomatik şanzımanın standart 
olarak sunulduğu aracın fiyatıysa 331.450 TL olarak açıklandı.

Renault SUV ailesi büyüyor. Özgün çizgilere sahip bir Coupe 
Crossover olan Renault ARKANA, Moskova Uluslararası Oto-
mobil Fuarı’nda ilk kez dünyaya tanıtıldı. Captur’un üzeri-
ne konumlanacak yeni model Rusya’da Moskova yakınla-
rındaki Renault fabrikasında üretilecek. ARKANA ismi Latin 
Arcanum’dan (gizli) türetilmiştir ve modelin özgün ve kendine 
özgü karakterini temsil etmeyi amaçlıyor. C sınıfında müca-
dele edecek araç, Fransız üreticinin bu alandaki konumunu 
daha da güçlendirecek. Güçlü ve çekici tasarımı ile ARKANA, 
yerden yüksekliği, geniş çamurlukları ve 19 inç lastikleri saye-
sinde her türlü arazide sürüş imkanı sunarken, araca sağlam 
bir görünüm kazandırıyor.

RENAULT’U 
SUV 

SINIFINDA
 LİDERLİĞE 

TAŞIYACAK

258 
BEYGİRLİK 

AMAROK 
BAYİLERDE
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Avrupa’nın en çok satan elektrikli aracı yeni NISSAN LEAF 
ile #NoTraceExpedition (#SıfırSeyahatİzi) kapsamında yola 
çıkan Polonyalı kutup kaşifi ve maceraperest Marek Kamins-
ki, 16 bin kilometrelik yolculuğun ardından Japonya’ya ulaştı.  
Kaminski’nin 60 gün süren çevre dostu gezisi Zakopane, 
Polonya’da başladı. Farklı sürüş koşullarında gerçekleşen 
zorlu yolculuk, iki kıta boyunca sırasıyla; Litvanya, Beyaz 
Rusya, Rusya, Moğolistan, Çin, Güney Kore ve Japonya olmak 
üzere 8 ülkeyi kapsadı. 

Opel, hafif ticari modeli Combo’un beşinci neslini tanıttı. Hem 
panelvan (Combo) hem de binek (Combo Life) versiyonu ile 
satışa sunulacak yeni modelin standart (4.40 metre) ve uzun 
(4,75 metre) olmak üzere iki versiyonu olacak. Yeni Combo, 
Avrupa’da Eylül ayında satışa çıkacak. Ülkemizdeyse pazara 
sunulması 2019 yılında gerçekleşecek. Yeni nesil Opel Combo, 
Citroën and Peugeot işbirliği ile EMP2 platformu üzerinden 
geliştirildi ve Combo Life Groupe PSA’nın İspanya Vigo fabri-
kasında üretilecek. 1.5 litre dizel (76- 130 beygir), 1.5 lt turbo 
benzinli (110 beygir) motor ve sekiz ileri otomatik şanzıman 
seçeneği sunulacak araçta 19 farklı güvenlik sistemi yer alacak.

YENİ OPEL
 COMBO 

BİNEKLERİ
 KISKANDIRACAK

KITALAR
 ARASINI 

SIFIR
 EMİSYONLA

 GEÇTİ

56  bağlantı noktası  EKİM 2018



O
TO

M
O

Bİ
L

Sadece otomobil değil bir yaşam tarzı markası olan Lexus, 
farklı ve ses getiren projelere imza atmaya devam ediyor. 
Lexus, 20 metrelik yeni lüks yatı LY 650 markanın üreti-
mine başladı ve 2019’un ikinci yarısında üretimi tamamla-
yarak suya indirecek.. Lexus LY 650, 20 metrelik uzunluğa 
ve 5.7 metrelik genişliğe sahip. Çekici detayları, seçkin bir 
tarz ile bir araya getiren lüks yat, yandan bakıldığında da 
Lexus otomobillerindeki gibi akıcı tavanı ve arkaya doğru 
genişleyen tasarımıyla dikkat çekiyor. 3 lüks kamaraya sahip 
olan Lexus LY 650’nin ilk üretiminin 2019’un ikinci yarısında 
tamamlanması ve yıl sonunda denize indirilmesi planlanıyor. 

LEXUS’UN
 LÜKS YATI

 DENİZE 
İNİYOR

Ferrari, Kaliforniya’da yepyeni bir modeli ilk kez otomotiv 
dünyasıyla buluşturdu. Pebble Beach’te düzenlenen dün-
yaca ünlü Concours d’Elegance etkinliğinde tanıtılan Ferrari 
488 Pista Spider, markanın 50’nci üstü açılabilen karosere 
sahip modeli olarak dikkat çekiyor. Çok sayıda ödülün 
sahibi, 720 beygirlik çift turbo beslemeli V8 motoruyla 
benzersiz performansa sahip olan 488 Pista Spider, 1,92 
kg/HP’lik ağırlık-güç oranıyla büyük bir başarının altına 
daha imzasını atıyor.

720 
BEYGİRLİK

 FERRARİ
 KALİFORNİYA’DA

 TANITILDI
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GFK TARAFINDAN YAYINLANAN VERİLERE 
GÖRE, 2018 YILININ TEMMUZ AYINDA HUAWEİ 
%17,9’LUK PAZAR PAYI İLE TÜRKİYE’NİN EN 
BÜYÜK İKİNCİ AKILLI TELEFON ŞİRKETİ OLDU.

HUAWEI, 
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
2. AKILLI TELEFON 
ŞİRKETİ OLDU

H uawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü 
Seth Wang: “Bu başarı, bizim için çok önemli. Büyüme 

hızımızı ve zirveye sadece bir adım kaldığını simgeliyor.”
Başarılarıyla sık sık gündeme gelen Huawei, global pazarda 
yakaladığı ivmeyi Türkiye’de artırıyor. GfK verilerine göre, 
2018 yılının Temmuz ayında Huawei %17,9 pazar payına 
ulaşarak Türkiye’nin en büyük ikinci akıllı telefon şirketi oldu. 
Sıralamada Huawei’nin önünde Samsung bulunurken, Hua-
wei’nin arından üçüncü sırada ise Apple geliyor.
Huawei 2017 yılının aynı ayında yüzde 3,8 pazar payına 
sahipti. GfK tarafından hazırlanan rapor, aylık akıllı telefon 
satışlarını baz alarak markaların pazardaki hakimiyet oran-
larını belirliyor.
GfK raporunda ayrıca pazar eğilimlerine de yer veriliyor. 
Tüketicilerin satın alma kararlarını inceleyen GfK, pazarın 
hızla 5,5 inç ekranlı telefonlara yöneldiğini, 2017 yılının Ocak-
-Temmuz ayları arasında yüzde 43,8 olan 5,5 inç ekranlı 
akıllı telefon satın alma oranının 2018 yılının aynı döneminde 
yüzde 66,7’ye çıktığını raporluyor. HUAWEI, 5,5 inç ekranlı 
akıllı telefonlar söz konusu olduğunda ise Türkiye’de yüzde 
44’lük pazar payı ile birinci sırada.
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“BAŞARIMIZI SÜRDÜRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth 
Wang yaptığı açıklamada, “Bu başarı, bizim için çok önemli. 
Büyüme hızımızı ve zirveye sadece bir adım kaldığını simge-
liyor. Bu sonuç, çalışma arkadaşlarımızın adanmışlığının ve 
tüketicilerin ihtiyaçlarına doğru cevap verme yeteneğimizin 
çok somut bir kanıtıdır. Bu yakaladığımız başarıyı devam 
ettirmek için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

BAŞARIDA P20 PRO’NUN PAYI BÜYÜK
Bu etkileyici sonuç, devrim niteliğindeki Leica üçlü kame-
ra ve 5x Hibrid Zoom özellikli gelişmiş kamera sistemi ile 
donatılmış, Huawei’nin yeni amiral gemisi P20 Pro’nun 
tanıtımıyla güçlü Yapay Zeka teknolojisi ile desteklenen 
yenilikçi fotoğrafçılık özelliklerinin büyük katkısı ile elde edildi. 
Teknik özelliklerin ötesinde, telefon, kutup ışıklarından esin-
lenerek tasarlanan Alacakaranalık renk seçeneği ve tasarımı 
ile alışılmamış bir görünüm sunarak da dikkatleri üzerinde 
topluyor. Huawei geçtiğimiz ay tanıttığı, şık ve zarif hatlara 
sahip en yeni akıllı telefon Mate 20 lite ile pazar payını arttır-
maya devam edecek.
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MEMURLARI “MOTİF KART”,                      
ESNAF VE SANATKÂRLARI “ESNAF 

KART” İLE BULUŞTURAN PTT AŞ, BU KEZ 
ÇİFTÇİLER İÇİN “TARIM KART” PROJESİNİ 

UYGULAMAYA KOYDU.

PTT’DEN 
ÇİFTÇİLERE 

BÜYÜK HİZMET: 
TARIM KART
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P TT AŞ, toplumun çeşitli kesimlerine yönelik hizmetler 
geliştirerek vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya ve 

ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Memurları 
“Motif Kart”, esnaf ve sanatkârları “Esnaf Kart” ile buluştu-
ran PTT AŞ, bu kez çiftçiler için “Tarım Kart” projesini uygula-
maya koydu. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, PTT Pul 
Müzesi’nde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Tür-
kiye’nin iki güzide kurumunun güç birliği neticesinde “Tarım 
Kart” projesinin ortaya çıktığına işaret etti. 
PTT AŞ’nin elini attığı her işte başarıya ulaştığını ve bugün 
dünyanın en büyük markalarından birine dönüştüğünü belir-
ten Bakan Turhan, “Yaklaşık 550 bin kooperatif ortağına 
Tarım Kart dağıtılacak. Söz konusu kartlar ile çiftçimize yıllık 
tahmini 2,5 milyar Türk Lirası nakdi, 6 milyar Türk Lirası ayni 
kredi ödemesi sağlanabilecek. Kooperatif üyelerinin PTT’ye 
ait işyeri ve ATM’lerde Pttkart ile yapacakları iş ve işlemlerde 
hiçbir komisyon ya da işlem ücreti de alınmayacak. Çiftçimiz 
bu projeyle daha uygun şartlarda kredi ve destek alacak. 
Böylece ürünü daha bereketli olacak. Her işte olduğu gibi, 
yeni yılda hizmete girecek olan Tarım Kart’la da nihai ama-
cımız, yüzlerin gülmesi. Yüzler güldükçe, ocaklar tüttükçe, 
çarklar döndükçe, yollar uzandıkça, ağlar örüldükçe hede-
flerimize daha emin adımlarla ilerleyeceğimizden kimsenin 
kuşkusu olmasın. Yeter ki birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi 
elden bırakmayalım.” diye konuştu.

“EN KIYMETLİ İCRAATLARDAN BİRİ”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de “Tarım Kart” 
projesinin bakanlığı dönemindeki en güzel, en kıymetli icra-
atlardan biri olduğunu ifade etti. Bu işbirliği dolayısıyla her iki 
kurumun genel müdürüne teşekkür ettiğini belirten Bakan 
Pakdemirli, “Bundan çiftçimiz ne kazanacak? Çiftçimiz hızlı, 
güvenli ve kaliteli hizmet alacak. İsterse bu kartla krediyi 
kullanacak, hasat gününü beklemeden, hasattan önce 
paraya ulaşımı bir defa olacak. Evinden, tarlasından ayrıl-
madan, ilçeye gitmeden işini yapabilecek. İsterse gübresini, 
mazotunu bu kartla alacak, yemini, suyunu, isterse danış-
manlık hizmetini ve tüm hizmetleri Pttkart’la alıyor olacak. 
İnşallah, tarımsal desteklerin bir kısmını ayni, bir kısmını 
maddi olarak bu kart üzerinden verebilir miyiz, bunları da 
çalışıyor olacağız. Bu kartla üreticimizi daha iyi tanıyacağız, 
daha iyi hizmet edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik ise işbirliği protokolünün hayırlı olması temenni-
sinde bulunarak, «Kurumlarımızın yapmış oldukları çalış-
maları çok daha verimli ve etkin hale getirebilmek için güçlü 
işbirliklerinden bir tanesine daha imza atmak üzere sizlerin 
huzurundayız.” dedi. Protokolde emeği geçenlere şükranlarını 
sunduğunu ifade eden Kenan Bozgeyik, “Vatandaşımızın 
hayatını kolaylaştıracak, ekonomimize artı değer koyacak her 
türlü projeyi inşallah bakanlarımızın ve hükümetimizin des-
teğiyle harekete geçireceğiz.” diye konuştu. 



VODAFONE TÜRKİYE’NİN İSTANBUL MASLAK’TAKİ GENEL MERKEZ 
VE KÜÇÜKYALI’DAKİ DİJİTAL OPERASYON MERKEZİ BİNALARIN-

DA YILDA ORTALAMA 2,5 MİLYON PLASTİK BARDAK VE 1,3 MİLYON 
ÇEŞİTLİ PLASTİK ÜRÜN KULLANIMINA SON VERİLDİ. 
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VODAFONE’DA
PLASTİKSİZ HAYAT 

BAŞLADI
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Yardımcısı Bülent Bayram: “Karbon 
ayak izimizi azaltmak için aldığımız aksiyon-
ların, çalışanlarımızın doğal kaynakların bilinçli 
kullanımı konusundaki farkındalığını artıracağına 
inanıyoruz.”
Türkiye’nin ilk ve en uzun süreli “Yeşil Ofis” 
sertifikalı şirketi olan Vodafone, sürdürülebilir 
bir dünya için çevre üzerindeki etkisini en aza 
indirmek amacıyla aldığı önlemlere bir yenisini 
ekledi. Vodafone’un İstanbul Maslak’taki Genel 
Merkez ve Küçükyalı’daki Dijital Operasyon 
Merkezi binalarında yılda ortalama 2,5 milyon 
plastik bardak ve 1,3 milyon çeşitli plastik 
ürün kullanımına son verildi. #yeşilisevenkır-
mızı hareketi kapsamında başlatılan uygula-
mayla, Vodafone Türkiye ofislerinde yaklaşık 3 

bin çalışan, artık plastik bardak yerine kâğıt 
bardak, plastik şişe yerine cam şişe, naylon 
poşet yerine doğa dostu ambalaj kullanacak. 

“PLASTİKSİZ OFİS” UYGULAMASI TÜM 
TÜRKİYE’YE YAYILACAK

Vodafone tarafından düzenlenen tüm toplantı 
ve organizasyonlarda da plastik kullanımına 
son verilmesi hedefleniyor. #yeşilisevenkır-
mızı hareketi ile şirket yemekhanesinde por-
selen, cam gibi doğa dostu ve geri dönüşümlü 
ürünler tercih edilecek. Şirket bünyesinde yer 
alan kafede geri dönüşümlü bardaklarda kahve 
satışı gerçekleştirilecek. Markette ise cam 
şişede su satışı yapılırken, naylon poşet yerine 
doğa dostu ambalajlar kullanılacak. İlk aşamada 
Genel Merkez ve Dijital Operasyon Merkezi’nde 

hayata geçirilen “plastiksiz ofis” uygulamasına 
önümüzdeki dönemde Vodafone’un Türkiye 
genelindeki diğer binalarında da aşamalı olarak 
geçilecek. 
Sürdürülebilirliği temel iş stratejilerinin ayrılmaz 
bir parçası olarak ele aldıklarını belirten Vodafone 
Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent 
Bayram, şunları söyledi: “Vodafone Türkiye 
olarak, sürdürülebilirlik konusunda atılacak en 
temel adımın farkındalık yaratmak ve bilinç 
oluşturmaktan geçtiğine inanıyoruz. Çevresel 
ayak izimizi küçültmek amacıyla kapsamlı bir 
çevre yönetim sistemi uyguluyor, faaliyetle-
rimizin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik 
proje ve programları hayata geçiriyoruz. Karbon 
ayak izimizi azaltmak için aldığımız aksiyon-
ların, çalışanlarımızın doğal kaynakların bilinçli 
kullanımı konusundaki farkındalığını artıracağına 
inanıyoruz. Ofislerimizde plastik kullanımına son 
verdiğimiz yeni uygulamamızla, plastiğin doğaya 
verdiği zararı en aza indirmeyi ve çalışanlarımızın 
doğa dostu ürünleri kullanmasını teşvik etmeyi 
hedefliyoruz. Bu uygulamayı hayata geçirme-
mizin daha ilk haftasında geniş biçimde benim-
sendiğini görmek mutluluk verici. Örneğin, kendi 
ofisimde yoğun toplantıların ardından günde en 
az 20-30 pet şişe çöpe gidiyordu. Şimdi, bir cam 
sürahi ile kâğıt bardaklar kullanmaya başladık. 
Daha ilk haftadan hemen herkes alıştı. Giderek 
daha fazla sayıda arkadaşımızın artık toplantılara 
kendi bardakları veya şişeleri ile girdiğini gözle-
mliyorum. Bu sayede, hem su israfının hem de 
plastik atıkların önüne geçiyoruz. #yeşilise-
venkırmızı hareketi ile operasyonlarımızı doğal 
kaynaklara ve insana saygılı olarak yürütmeye 
devam edeceğiz.” 

TÜRKİYE’NİN İLK YEŞİL OFİSİ

Vodafone Türkiye, Nisan 2011’de WWF 
Türkiye ile başlattığı işbirliği doğrultusunda 
enerji verimliliği sağlanması ve sera gazı 
emisyonlarının azaltılması, doğal kaynakların 
daha tasarruflu kullanımını teşvik eden Yeşil 
Ofis Programı’nın yaygın bir şekilde uygu-
lanması, çalışanların ve ekosistemindeki 
bireylerin doğa bilincinin artırılması yönünde 
çalışmalar yapıyor. Şirketin Maslak’taki 
Genel Merkez binası 2012 yılında WWF 
Yeşil Ofis kriterlerine uyum sağlayarak 
Türkiye’nin Yeşil Ofis Diploması almaya hak 
kazanan ilk ofisi olurken, Küçükyalı’da 2015 
yılında faaliyete geçen Dijital Operasyon 
Merkezi de çevreci tasarımıyla Türkiye’nin 
ilk LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda 
Liderlik) Platin Sertifikalı binası oldu. 
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TÜRK TELEKOM ULUSLARARASI ALANDA 
KAZANDIĞI BAŞARILARINA YENİLERİNİ 

EKLEMEYE DEVAM EDİYOR.
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T ürk Telekom Uluslararası Video Ödülleri’nde; 5 projesi ile Mükemme-
liyet ödülü, 2 projesi ile de Özel ödülün sahibi oldu.

Türk Telekom, bu yıl ilk kez başvurduğu Uluslararası Video 
Ödülleri (Videographer Awards) yarışmasında, 5 projesi ile ödüle 
layık görüldü.  
Dünyanın en prestijli video ödüllerinden biri olan Uluslararası Video 
Ödülleri (Videographer Awards) yarışmasında, Türk Telekom 7 ödül 
birden kazanarak bu yıl ilk kez katıldığı yarışmaya damgasını vurdu. 
Yarışmada, 100 üzerinden 90 ve üzeri puan alanlar ‘Mükemmeliyet’, 
80-89 arası puan alanlar ‘Özel’ ödülü almaya hak kazanırken, Türk 
Telekom 5 projesi ile Mükemmeliyet ödülü, 2 projesi ile de Özel ödülün 
sahibi oldu.
Beytüşşebap’ta askerlik yapan oğluna ulaşamayan annenin, oğluyla 
uydu telefonu aracılığıyla buluşturulmasını anlatan Beytüşşebap Filmi, 
rakip takımları tutan iki çocuğun yakın arkadaşlık hikâyesini içten bir 

şekilde izleyicilere aktaran Çocuklar Renkleri Bizim Gibi Görmezler 
Filmi, spor geçmişi olmayan bir gencin kendine uygun spor dalını 
bulmasını anlatan Türk Telekom Amatör Spor Kulüpleri Filmi, yine 
yaşanmış bir hikâyeden yola çıkılarak İnternetle Hayat Kolay eğitimi 
sayesinde Anadolu’daki kadınların başarılarını konu alan İnternetle 
Hayat Kolay Filmi ve toplumsal hayata değer katmayı ve eşitsizliklerin 
azaltılmasını amaçlayan Türkiye’ye Değer Filmi Mükemmeliyet ödülü-
ne layık görüldü.

ŞAMPİYONLUK FİLMİNE ÖZEL ÖDÜL

Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda kazandığı şampiyonlukların 
anlatıldığı film ve Türk Telekom PİLOT Filmi ise Özel ödülü kazandı.
Birçok şirket tarafından üretilen yaratıcı dijital/video çalışmalarıyla 
yoğun katılım alan Uluslararası Video Ödülleri’ne bu yıl bin 500’e yakın 
başvuru gerçekleşti.
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TÜRK TELEKOM, 
ULUSLARARASI 

VİDEO ÖDÜLLERİ’NE
DAMGA VURDU



Sözleşme

Katışık ve karışık 
olmayan ruh

Yetenekli

Büymemiş 
karpuz

Göçüşme

Teftiş

Üslup,
biçem

Seçkin

Arka, 
geri

Kendiliğinden

Yanık 
tozu

Japon imparatoru 
ünvanı

Çaput

Söz, lakırtı

Demeç, bildiri

Uyanık kimse 
(mec.)

Fotoğraftaki 
ünlü sosyal medya 

fenomeni ve 
komedyen

Aralıksız, üstü 
minderli ve yastıklı 
olabilen, oturma 

eşyası

Kaba, 
biçimsiz

Halanın 
oğlu

Bitki

Bir nota

Kement

Ses

Kısaca
"sayın"

Serbest bırakma

Üzüntü, kaygı

Huy, tabiat,
karakter

Türk Standartları 
Enstitüsü (ksc.)

Tanzanya'nın 
plaka kodu

Bir 
binek hayvanı

Stadyum

Yurt

Sav

Bir çeşit 
mineral yağ

Vantilatör

Üç katlı bir 
balık ağı

Baltalama

Kalıptan çekilmiş 
bir resim dosyası

Genişlik

–den başka,
gayrı

Güzellik, hoşluk

İlkel benlik

Pişirme kabı

Yaylı 
bir çalgı

Silahların 
ucundaki 
bir parça

Sodyum 
elementinin 

simgesi

Tırpana
(balık)

Etiyopya'nın
en büyük gölü 

Panter

Eşkenar dörtgen

Notada durak 
işareti

Gerçek

Gedikli

Açık ve kesin yargı

Nikelin simgesi

Vilayet

Ordu'nun bir ilçesi
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